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Apdriskęs Rusijos valstietis senoviniu, kupranugario vel
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Bostonas pasikeitė dienomis su 
Connecticut valstija. Conn. 
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Visos kompanijos padavė vienodas kainas 
Prezidentas grūmoja pritaikinti 

prieštrustinius įstatymus
—...............

WASHINGTON, sp. 29.—Plie
no ir geležies industrija vėl 
si.sikirto su prezidentu Roose- 
veltu. Šį kartą susikirto dėl 
vienodų ir perdąųg augštų kai
nų. Geležinkelių koordinato
rius Eastman apkaltino ketu
rias didžiąsias geležies kompa
nijas, kad jos padavė visiškai 
vienodas kainas už geležinkelių 
bėgius. Prezidentas per East 
maną pareikalavo, kad kainos 
butų nupigintos iki tam tikro 
laipsnio. Jei kompanijos to 
nenori padaryti, tai, pasiūlė 
prezidentas, jos turi parodyti 
valdžiai savo privatiškas kny
gas. Tada pati valdžia nusta
tys teisingą kainą.

Kartu prezidentas prigrūmo
jo patraukti kompanijas į teis
mą už laužymą prieštrustinių į- 
statymų ir pašalinimą kompe- 
ticijos, bendru susitarimu nu
statant vienodas kainas.

Lietuvių Aviacijos 
Diena Bostone bus 
lapkričių K diena

SO. BOSTON, Mass. — šio- 
mis dienomis į .čia buvo atskri
dęs lakūnas Juozas R. James- 
Janušauskas, kad Sutvarkyti 
prisirengimą prie Lietuvių Avia
cijos Dienos Bostone.

lakūnas taipjau lankėsi Wa- 
terbury, Conn., kur taipjau yra 
rengiama Lietuvių Aviacijos 
Diena.

Del tuių priežasčių Aviacijos 
Diena abiejose vietose liko pa
keista. Bostone Aviacijos Die
na bus ne lapkr. 12 d., kaip bu
vo skelbiama pirmiau, bet sa
vaitę vėliau—lapkričio 19 d., 
Metropolitan Airport, Nor 
wood-Canton, Mass.

Lapkričio 12 d. Aviacijos 
Diena bus Connecticut valst.— 
Waterbury, Conn., apielinkėj— 
Minden Airport, Minden, Conn., 
patogioj vietoj visoms Connec
ticut lietuvių kolonijoms.

Vakar Lietuvių Aviacijos 
Diena buvo Scranton, Pa., apie
linkėj.

Ateinantį sekmadienį, lapkr. 
5 d., Aviacijos Diena bus Bing- 
hamton, N. Y.—Bennett Air
port.

Po to seks Minden, Conn.— 
lapkr. 12 d. ir Boston—lapkr. 
19 d. v

Lapkr. 26 d. Aviacijos diena 
bu‘s Pittsburgh, Pa., o lapkr. 30 
d.—Cleveland, O. Su tuo la
kūno James-Janušausko marš
rutas lietuvių kolonijos baigsis 
ir lakūnas gryš J Chicago.

LYONS, Francijoj, sp. 29.— 
Smarkus sniegas pietinėj ir 
centralinėj Francijoj sutrukdė 
traukinių vaigščiojimą ir vie
tomis nutraukė telegrafinį su*- 
sisiekim,.

Jau pirmiau plieno magnatai 
buvo susirėmę su prezidentu 
Rooseveltu dėl pastarojo reika
lavimo, kad geležies kompani
jos tartųsi su unijos atstovais 
dėl algų ir darbo sąlygų tų 
kompanijų valdomose minkštų
jų anglių kasyklose .

Kitas susikirtimas ištiko, kai 
valdžia buvo sutikusi paskolin
ti geležinkeliams pinigų nusi
pirkti bėgius. Bet ji reikala
vo, kad kainos už bėgius butų 
daug žemesnės. Prezidentas 
pasišaukė liejiklų kompanijų 
viršininkus ir pareikalavo, kad 
kainos butų kompeticinės. Kom
panijos prisižadėjo ir dagi 
na kitai grūmojo paveržti 
sakymus. Tečiaus kai jos 
davė kainas, tai pasirodė,
visų jų kainos yra viena ir ta 
pati—$37.75. už toną f. o b. 
liejikloj.

Paskelbė generalinį 
72 vai. streiką vi- 

soje Kuboje-

MAVANA, sp. 29.— Nacio- 
nalės Darbo Federacijos pildo
masis komitetas vienbalsiai nu
tarė paskelbti generalinį strei
ką biznyje ir industrijose viso
je šalyje protestui prieš griež
tas valdžios priemones sma^ 
giant darbininkų streikus.

Federacija reikalauja, kad 
valdžia atidarytų darbininkų ir 
sindikatų raštines, kurios liko 
uždarytos po darbininkų susi 
rėmimų su kariuomene ir kad 
darbininkų organizacijoms bū
tų atlyginta už sunaikintą jų 
turtą. Taipjau reikalaujama 
pripažinti darbininkams teisę 
streikuoti, atšaukti deportavimą 
svetimšalių agitatorių, taipgi 
priversti samdytojus samdytis 
80 nuoš. čiabuvių darbininkų.

Streikas skelbiamas 72 va
landoms, nors jis gali būti 
prailgintas neaprybotam laikui, 
jei pasirodytų reikalas. Jau 
dabar daug darbininkų strei
kuoja, ypač Mantazas provin
cijoj.

Siūlo skirti komisija Pietų Brazilijai vėl 
gręsia sukilimaskontroliuoti degti

nės pardavinėjimą

Žuvo jaunas Oak, 
Lawn lietuvis 
Kazim. Duba

CHICAGO.— Užvakar Kazi
mieras Duba, 23 m. amžiaus, 
gyvenęs prie 105 PI. ir Lemon 
Avė., Oak Lawn priemiesty, 
kartu ąi 
draugų 
automobiliu. Važiuojant 95 
gatve, prie 54 Avė. automobi- 
ius sugedo ir vį^i ketiw išli

po jį pastūmėti, BesĮmj|iant 
automobilį į juos iš užpakalio 
įvažiavo kitas automobilius,ku
ris Kazimierą Dubą vietoj Už
mušė, o jo brolį ir draugas 
sunkiai sužeidė. Įvažiavusio aų- 
tomobiilo šoferis tapo areštuo
tas. Koronerio tyrimas 
šiandie 9:30 vai. ryte, 
Lawn policijos stoty.

Užmuštojo Kaz. Dubos 
nas pašarvotas yra J. Eudei- 
kio koplyčioj, 4447 S. Farfield 
Avė., Brighton Park. Laidotu
vės bus trečiadieny, 8 v. ryte, 
iš koplyčios į Nekalto Prasidėji
mo P. šv. bažnyčią ir į šv. Ka
zimiero kapines.

Rezignavo Chinijos 
finansų ministeris

Austrai areštuoja 
socialistus; pašali

no merą
SCHLADMING, Austrijoj, sp. 

29.—šio Styrijos miesto mokyk
los pasiliko veik be mokytojų, 
pašalinus iš vietos naciams pri
tariančius mokyfto jus. Princų 
Coburg-Gotha pilis yra tuščia, 
abu princai išvyti, o jų pilyje 
padaryta krata. Nacių meras 

ir 
imi-nuėstą $vjtldy $^paškirtas 

sięniermš'. ? S
: '.Bet įie vien nacius Dollfusso 
,valdžia; puola. Puola ji ir so
cialistus. Valdžia r/ždarė Aus
trijos/žandarų asociaciją/ kuri 
primuso Darbo Federacijai ir 
buvo aiškiai demokratinė orga
nizacija.

Gatvekarių darbininkų tary
bos keturi nariai tapo areštuo
ti ir yra kaltinami už šalies 
išdavystę. Del tos pačios prie
žasties tapo areštuoti du Vien 
nos ligoninių darbininkų uni
jos viršininkai.

Viso 3i .itstovas socialistų 
darbininkų organizacijų tapo 
areštuoti ir yra ' kaltinami už 
šalies išdavystę, nes jie plati
nę socialistų instrukcijas kaip 
ir kada turi prasidėti generali
nis streikas.

CHICAGO.—Jau darosi aiš
ku, kad prohibicija bus atšauk
ta gruodžio 5 d. ir ant rytojaus 
prasidės atviras svaigalų par
davinėjimas. Atšaukus^ visii*s 
prohibicijos įstatymus, Illinois 
valstija neturi jokių įstatymų 
svaigalų pardavinėjimo kont
rolei. Iki tokie įstatymai bus 
paruošti ir legislaturos priim- i 
ti, degtinę galės pardavinėti 
kiekvienas, kas tik norės ir jo
kių įstatymų apie jos pardavi
nėjimo tvarkymą nebus.

Yra paskirta tam tikra Illi
nois degtinės komisija, kuri tu
ri tuos įstatymus paruošti. Ir 
nors ji laikė daugybę susirinki
mų, jokio projekto dar nepa
ruošė. Dabar ji pati prisipa- 
žysta, kad ji nesuspės paruošti 
projektą dar prieš prohibicijos 
panaikinimą. O jei ir paruoš
tų, tai kad tie įstatymai tuo
jau įeitų galion, turi būti le- 
gislatu’ros priimti dviem treč
daliais balsų. Tokių įstatymų 
paruošti nesitikima.

Todėl komisija dabar svars
to New Yorko kontrolės planą. 
Einant tuo planu ,butų paskir
ta tam tikra svaigalų kontrolės 
komisiją iš penkių asmenų, ku 
ti 1F tvarkytų visą svaigalų par
davinėjimą. Ji .galėtų leisti pa 
tvarkinius kiekvienam pavietui 
atskirai. '

BUENOS AIBES, sp. 29.— 
Gautomis privatinėmis žinio
mis, sukilimas Sao Paulo ir ki
tose pietinės Brazilijos valsti
jose liko atidėtas iki pradžios 
lapkr. mėn., kad duoti preziden 
tui Vargas progą pasirinkti, ar 
priimti ramią permainą val
džioje, ar įstumti šalį į civilį 
karą.

Jau ir pirmiau tose valstijo
se buvo kruvinų sukilimų, bet 
valdžia vis įstengdavo sukilė
lius nugalėti. Tuose sukili
muose yra dalyvavę ir lietuviai, 

| kurių nemažai gyvena Sao Pau
lo apilinkėse. Sukilimuose jie 
dalyvavo ne savo noru, bet 
verčiami susidėj irsiu aplinky
bių. Daug lieuvių Jtariavo ir 
valdžios pusėje.

AVIACIJOS DIENA 
SCRANTONE PIL

NAI PASISEKĖ
SCRANTON, Pa., sp. 29. 

(Telegrama “Naujienoms”). — 
šiandie įvykusi Aviacijos Die
na, Moscow Airport, dalyvau
jant lakūnui James-Janušauskui 
praėjo nepaprastai dideliu pa
sisekimu. Ji buvo dagi sėk
mingesnė, negu savaitė atgal 
buvusi Aviacijos Diena Phila- 
delphijoj, kurioj dalyvavo virš 
3,000 žmonių, žmonės entu
ziastiškai pasitiko lakūną James 
-Janušauską ir grožėjosi jo ne
paprastai geru skraidymu. Vi
si karštai remia jo pasiryžimą 
ateinantį pavasarį skristi į Lie
tuvą.

Anglai mobilizuoja 
kariuomenę prieš 

arabus

Ūkininkai nušovė pi 
kietuotoją

SHANGAI, sp. 29.— Aštrus 
krizis Chinijos naminėj ir už
sienio politikoj gimė rezignavus 
finansų ministeriui Soong. Dik
tatorius Kai-shęk ir kiti augšti 
valdininkai ir finansininkai 
skubiai skrenda į Nankingą. 
Manoma, kad ir prie Soong re
zignacijos japonai yra prikišę 
savo nagus.

Ignoruos skolą Ame
rikai

VALPARAISO, Ind., 29. — 
Pine miestelio ūkininkas Frank 
Komafinski, 55 m. įkrito į kor- 
nų lukštentoją, kuris jam nu
traukė galvą.

Čhicagai ir apielinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus j 
vakarą; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė 
4:48.

PARYŽIUS, sp. 29 
jasis premiero Sarraut kabine
tas, tikimąsi, ignėruos karo 
skolą Amerikai ir nieko tuo 
klausimu* neveiks. Jis prisista
tys parlamentui lapkr. 3 d.

LONDONAS, sp. 29.
jos valdžia griežtai pareikala
vo, kad Vokietijos valdžia pa
aiškintų kodėl Miunchene tapo 
areštuotas anglų koresponden
tas Noel Panter, kuris yra kal
tinamas už šalies išdavystę, kai
po šnipas.

Paleis 20,000 balan 
džių laidojant ra

šytoją Įbanez
VALENCIA, Ispanijoj, sp. 

28.—20,000 baltų balandžių bus 
paleista rytoj laidojant garsų 
Ispanijos rašytoją Vincente 
Blasco įbanez. Jis pasimirė 
1928 m. Franci joj trėmime ir 
ten buvo palaidotas. Dabar jo 
kuinas bus parvežtas į gimtąją 
Ispaniją ir joje didelėmis iškil
mėmis bus palaidotas, dalyvau
jant prezidentui Zamora ir ki
tiems augščiausiems valdiniu' 
kam s ir diplomatams.

JERUZOLIMAS, sp. 29. — 
Neramumai ir sumišimai Pa
lestinoj iš priežasties arabų 
agitacijos prieš didėjančią žy
dų imigraciją, tebesitęsia. Jie 
persimeta į 
net Syriją.

Kruvinų 
jHaifoj, kur
muštas, 35 sužeisti. Arabai puo
lė geležinkelio ir policijos sto
tis ir policistai juos šovė.

Anglai mobilizuoja kariuome
nę ir policiją ątratėginėse vie 
tose, jcad kovoti arabus, kurie 
protestuoja ne tik prieš žydufe,

- kiek prieš anglus, kurie leidžia 
Tuo ‘ esąTjos /atvar- :^dų Smaridų sa

kymai butų lankstus ir lengvai .LT'T'5
pakeičiami, jei pasirodytų ne 1 
praktiški. Be to esą negalima | 
tų pačių patvarkymų taikinti 
Čhicagai, kuriuos galima taikiny 
ti kuriam pavietų.

Tą planą komisija jai? svars
tė viename savo susirinkimų, 
dabar svarstys jį ir toliau anty 
radienio susirinkime, kuris bus 
laikomas Springfielde. Sulig 
projekto, komisiją skirtų gu
bernatorius. Trys nariai butų 
iš valdančiosios partijos ir du 
iš kitos didžiosios partijos. Be 
to kiekviename paviete butų 
pakomisės iš dviejų narių, ku
rie rekomenduotų kaip svaiga
lų pardavinėjimą tvarkyti jų 
atstovaujamame paviete. Bet 
jų rekomendacijos nėra priva
lomos visai komisijai. Komisija 
turėtų teisę atminėti laisniusiš 
nusikaltusių karčiamninkų.

20 žmonių užmušta. Pačiame 
Jeruzolime sumišimų dar ne
buvo, bet arabų vadai tapo areš
tuoti.

Padėtį blogina arabų paskelb
tas generalinis streikas.

MADISON, Wis., sp. 29. — 
Gtfnder Felland, 60 m., Drake 
pavieto ūkininkas, kuris pikie- 
tavo prie Sun Prairie ir Por- 
tage kelių, liko vietoj nušau 
tas kito ūkininko, kuris bandė 
pervažiuoti su troku per pi- 
kietuotojų eiles. Už žmogžu
dystę tapo suimtas ūkininkas 
Frank McCorison, 31 m. Taip
jau suimta du jo broliai Jack, 
24 m. ir Harvey, 26 m., vienas 
kurių važiavo automobiliu, o 
kitas troku .

Įį priežasties nušovimo, pi- 
kfetavlmas kelių liko sustip
rintas.

Keliaujantys pardavėjai pra
nešė gubernatoriui, kad jie ap
siginklavo ir pagelba ginklo 
ginsis nub pikietuotojų, kurie 
nuolatos stabdo ir krato jų au
tomobilius.

Statys gyvenamuo 
sius namus

Litvinov tikisi grei 
tai susitarti su pre 
zidentu Rooseveltu

7 žuvo nelaimėse,su 
lėktuvais

WESTBORO, Mass., sp. 
Trys vyrai ir moteris liko 
mušti susidaužius lėktuvui 
toli aerodromo.

Tai antrai didesnė šios dienos 
nelaimė su lėktuvais. Trys na
riai oro cirko liko užmušti ir 
1 sunkiai sužeistas ties Amą* 
rilio, Tex., suJsidurus lėktų- 

r -vams.

WASHINGTON, sp, 29.—Fe
deralinė valdžia įkūrė naujų 
valdišką gyvenamųjų namų sta
tymo korporaciją, kuri užsi
ims griovimu miestuose visokių 
lūšnų ir jų vieton statymu pa
togių gyvenamųjų namų.

Amerika pirks auksą 
užsieny

WASHINGTON, sp. 29. — 
Kad dar labiau nupignti dole 
rį ir pakelti prekių kainas, pre
zidentas Rooseveltas įsakė pra
dėti supirkinėti auksą ir už
sieny.

BERLYNAS, sp. 29. —Rusi
jos užsienio reikalų komisaras 
Maksim Litvinov, kuris vyksta 
į Washingtoną tartis su prezi
dentu Rooseveltu dėl pripažini
mo Rusijos, vakar atvyko į 
Berlyną. Jis pareiškė, kad jis 
tikisi Washingtone išbūti su 
prezidentu Rooseveltu vieną sa
vaitę laiko, “bet užteks tikro 
pusės valandos pasitarimo su 
prezidentu, kad išrišti dalyką”.

Litvinov džiaugiasi prospek
tais Amerikos pripažinimo Ru
sijos, bet sako, kad tai nepa
keis abelnos Rusijos politikas 
ir kad ji to toliau vykins antrą 
penkių metų planą. Tečiaus 
jis pripažino, kad Amerikos 
pripažinimas Rusijos pakeis 
santikius su Japonija.

Du vaikai užsimušė nukritę 
kenionian

THISTLE, Utah,% sp. 29. — 
John Wilson, 10 m. ir Jack 
Benedict, 12 m., pasiliuosavus 
akmeniui nukrito 175 pėdas į 
tarpukalnj—kenioną. Abu už
simušė vietoj. Trečias vaikas 

» akmenio ir

PARYŽIUS, sp. 29. —šiam 
die pasimirė garsus Franci jos 
politikas, du sykių buvęs jos 
premieru, Paul Painleve. Mirė 
sulaukęs 70 m. amžiaus. Jis 
bus palaidotas Pantheone. Sū
nūs duonkepio, jis patapo nė 
tik garsiu politiku, bet ir vie
nu iš žymiausių pasaulio mo
kslininkų.

MEXICO CITY, sp. 29. —8 
jauni karininkai prisipažino 
darę suokalbį iššaukti kariuo
menės sukilimą ir nuversti da
bartinę Meksikos valdžią.
V^/hINGTON, sp. 27. — 

Radio komisija leido Westing- 
house Electric & Mfg. Co. iš
kelti KYW radio stotį iš Chi- 
cagos j Philadelphia.

EDMONTON, Altą., Kanadoj, 
sp. 29.—Armand Powlett Al
berta universiteto įvesdinimo 
ceremonijose buvo tiek kanki
namas, kad išėjo iš proto. Tė
vas patraukė universitetą teis
man ir teismas nusprendė, kad 
universitetas studento tėvams 
turi sumokėti $56,850 atlygini
mo.

Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Sena motinėlė, sesu
tė, broliukas . , . Palinksminkite juos! Jie laukia jūsų 
dovanų I Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST Tel. Ganai 8500
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Įkorespondenojoš
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Waterbury, (Jonu
Vietos anglų laikraštis plačiai

darę komitetą iš labai veiklių 
ir įtakingų žmonių, kurie dės 
pastangas, kad Lietuvių Avia-

rašo apie lakūną James ir Dic^a kuo geriausiai pa-
aviacijos dieną. sisektų. O vėliau tas komite

tas rūpinsis sukelti pinigų ant
ro transatlantinio skridįmo fi
nansavimui.

Aviacijos diena įvyks lapkri
čio 19.

Vietos anglų laikraštis, “Wa- 
terbury Evening Democrat”, 
įdėjo ilgoką aprašymą apie la
kūną J. R. James-Janušauską, 
kuris čia buvo atsilankęs spa- x
lių 24 d. ir turėjo pasitarimą Bmghamton, N. Y. 
su aviacijos dienos rengėjais. ----------
Aviacijos dienai rengti yra su- Lietuvių Aviacijos Diena įvyks 
sidaręs komitetas, kurio prie- Į lapkričio 5
šakyje stovi Dr. J. S. Stanes-l ----------
low (Stanislovaitis), Susivieni
jimo daktaras kvotėjas

Laikraštis pažymi tą faktą,1 pinasi
» kad lakūnas James yra pasiry- Aviacijos Dienos. Komitetas su- 

žęs baigti Dariaus-Girėno pra- sideda iš pirm. P. B. Balčiko- 
dėtą žygį. |nįo, vicę-pimi. Justino M. Bu-

Waterburiečiai jau yra su- činsko, ižd. J. Chamo, sekr.

Binghamtono lietuviai jau 
J turi sudarę komitetą, kuris ru- 

surengimu Lietuvių

ižd. J. Chamo, sekr.

— —— ...i ■■ ,
M. Balčaičio, J. Chiniko ir A. 
Lepos.

Aviapijps diena įvyks Ren- 
nett Field lapkričio 5 d. Vįetos 
lietuviai lakūno James-Janu- 
Čąusko sumanymą skristi 
tuvon yra pasiryžę visais 
mais budais remti.

Vietos anglų laikraštis 
pat įdėjo ilgoką žinią apie 
giamą aviacijos dieną, o
pat apie lakūną James-Jaųu- 
šauską. Apįe lakūną laikraštis 
sako, jog tokiu rekordu galėtų 
pasididžiuoti bile lakūnas. Pa
žymi, kad Janušauskas yra iš- 
skraidęs ore apie 500,000 mylių 
ir paduoda jo trumpą biografi
ją

NAUJIENOS, Chicago, tll. • pirmadienis, spal. 30, 193$

UŽ ATSISAKYMĄ. GELBĖTI $300,000

Lįe- 
gali-

taip 
ren- 
taip

Wilkes Barre, Pa
VVyomingo klonio lietuvių so? 

cialistų ir simpatizatorių do- 
mei.

Kaip jau yra žinoma, Lietu
vių Socialistų Sąjunga prieš

Hat/MyBoy!7
6u FRANCIS WALLACE

AUTHOR. OF "HUDDLE"

8YNOPSIS

“Big Jeff” Randolph, now in his 
second year on the Thomdyke var- 
rity and one of the nation’s great- 
est football atara, haa had a bril- 
liant grid career ever aince his 
high school days in little Athens, 
a mid-weat factory town. w he re 
Mom and Pop and the ręst of the 
family are now listening over the 
radio to the game between their 
boy’s great eastern university and 
Indiana State. “Big Jeff” ia just 
Tommy back home which he visita 
on vacations and startles with his 
social-aartorial aplendor. He’a gone 
somewhat high-hat with the aeal of 
Thomdyke upon him and haa drift- 
ed away from Dorothy Whitney, 
daughter of the richest man in 
Athens — the owner of the glasa- 
worka in which his Pop labora. . . . 
Thomdyke ia leading, 7-0, thanks 
to a touchdown paas by “Big Jeff”, 
as the Rame goes into ita latter 
half with Charlie Whitney. Athesia 
tycoon; his daughter, Dorothy; and 
her eseort, Jerry Randai), in the 
hnge throng packing the Stadium. 
. . . State’s strength growa as 
Thorndyke tires, thanks to the line- 
hammering of the Hoosier plunger, 
Carlton, and—with a few minutes 
to play — it looks as though the 
score will be tied. Būt “Big Jeff” 
finally getą a good body ahot at 
the catapulting Carlton, the latter 
is knocked cold, and Thomdyke re- 
rovers the fumbled bąli. . . .

CHAPTER TWENTY-TWO

Randolph was up, walking gin- 
gerly, twisting his head, rubbing 
the back of his neck.

Carlton did not get up. The In
diana trainer ran out; then the 
coacb. Four of his matės carried 
Carlton to the bcnch; his head was 
hanffing.

The Thorndyke leader led a cheer 
for Carlton.

Dorothy’s eyes released warm 
tears. He had been so brave, so 
galiant, just a minute before. Now 
there would be hospitals, tilec 
rooms, nurses, worried parents, an 
unhappy giri — and nobody knew 
what the future held for these boys 
with head injuries.

Perhaps Carlton was likę Tom
my; perhaps he also had been 
brought to school to be a hero; a 
gladiator; an entertainer for 
Jerry Randalls.

That 
Tommy 
way to 
broken, 
fore it had begun; Dorothy thought 
of his adoring mother and of what 
it might do to her if that were 
Tommy going out.

And what did they get for it? 
Cheers, a moment of glory; the 
hollow applause of such boys as 
Jerry who were too weak or too 
wise to fight for their own glory.

Tommy was himself again; Carl
ton was gone, a bright new jersey 
was in his place.

“Kiek it out, Jeff old boy,” Jerry 
cried.

Tom kicked it out; kicked it back 
to the Indiana 35-yard line. The 
crowd waited anxiously to see what 
Indiana would do now—būt the life 
of the Hoosiers had gone out with 
Carlton.

A little later Randolph walked off 
the field, tiredness in every move- 
ment, now that he was relieved.

The Thorndyke stands stood and 
cheered.

, Dorothy felt very kindly to Topą 
just then.
i Charlie want«d to see Tom) so 

< - they started to iirift out frpm the 
j stands toward the clubhouse, be- 
y ' f ore thb game had ended.
\ ‘ Jsfrry whispered into her ear, so 

that her father might not hear: 
“That fellow Randolph tumed out 
to be quite a heel, didn’t he?”

She waa thoughtful. “Jerry «— 
does everybody here feel that wky 
toward aįhJctes Ijlcę Tom?” j

might just as easily 
Randolph who was on 
the hospital; cracked 

h>3 young life finished

the

be 
his 
up, 
be-

“Everybody doesn’t haye the 
šame reasons I have.”

“I suppose it’s true enough — 
they wouldn’t be' here if they 
weren’t athletes—būt isn’t it a lit- 
tle unfair, Jerry, to invite them to 
Įght your bąttles and then hold 

out on them?”
He was embarrassed. “It isn’t 

just likę that, Dot. Nobody really 
;alks about it; I mušt have felt it 
or 1 wouldn’t have said it, even 
when I was half-oiled; būt it’s only 
my feeling. Anyhow they get ap 
education and some of them fit 
right in and even marry vVell.”

She shook her head. MI don’t 
cnow, Jerry. Take a boy likę Tom. 
He really doesn’t belong here, 1’11 
grant you; būt if you bring him in 
and build him up and then desert 
dm when yoū’re through with him 

I think you’ve been unfair to him.”
“Maybe—būt 1’11 bet he’s glad to 

take the chance.”
They were near the clubhouse. 

The game was over and the prowd 
was pouring out. The ftrst mem- 
bers of the Thomdyke squad came 
dashing through the tunnel that led 
from the pląying field. Jerry called 
out to them as they hurried into 
the building. Then came the strag- 
glers.

And at the very end came Tom, 
carrying his headgear, his red hair 
rumpled and wild. On one side of 
him was a tipsy lad in a long bear- 
skin coat; on the other was a smart 
young woman in a short leopard 
jacket; she was gazing up at him
with eyes of worship. Looking
down at her he seemed 
decided as to vvhether
Apollo or just Achilles.

Seeing them he was
effervescent; ever so pleased to see 
the folks from home; he introduced 
Elaine Winthrop who was equally 
charmed, with a calmly specula- 
tive eye for Dorothy.

Jerry chuckled; found it difficult 
to contain his feelings. “Well,” he 
whispered, “are you štili terribly 
worried about our Jeff?”

“I was never worried about your 
Jeff,” she answered, “he’s a bigger 
snob than'you ever thought*of be- 
ing; būt Jerry, where in the worlc 
did he ever acquire that English 
accent ? ”

Jerry lit a cigaret; he was feel
ing more likę himself, less likę a 
chump; then he was jolted again 
by Dorothy’s voice as she gazec 
euriously at Tom and the latter’e 
excellent performance.

“I’m štili a bit worried about 
Tom, though—he was a nice sort 
of a boy.”

to be un-
he were

gracious;

Pop and Uncle Louie were štili 
arguing when they sat down to 
supper. This one had been coming 
on for a long time because Mom 
had heard Uncle Louie was going 
around town taking all the credit 
būt Pop ha^l held in unti) Uncle 
Louie had said that about him nam- 
ing Tom. Mom couldn’t see what 
a name had to do witb it būt she 
let them talk and hardly heard 
what they were saying because she 
was busy wonder;ng what all thę 
knockers would have to say now, 
particularly the one aeross the way 
who tųmed up her nose ąt every- 
thing and even remarked todąy 
that Westbrook Pegler and Warren 
Brown, who wrote every day in the 
Smithfleld Gazette and had their 
pietures in too, were just partial 
when they praised Tommy so mučh. 
Sęmetiiąes Moip yrąs just aorry f0r 
her because she was so sour be- 
ęaųse her Joip w#S not a football 
pląyęr būt only studying ehem- 
istry. If he had only been studying 
tą be*« doctor ot ą tewyer it 
wouldn’t be so bad — būt Uncle 
Louie said the chemists over at the 
mill on|y got four čollars a day, 
which was enough, goodness knows, 
considering they slėpt so much.

“Who*s son Is he, anyhow?” Pop 
shouted.

napąed him?” Uncle Louie

“What difference does that 
make?” Pop pounded the table so 
hard that the juice almost ran out 
of the bowl of applesauce—Mom 
usųally had a bowl of applesauce 
in season or some jelly or preserves 
on the table so that if anybody 
didn’t get enough of everything 
elsc they could always satisfy their 
lunger by filling up on bread and 
applesauce or whatever else there 
was; Mom never wanted anybody 
to get up from the table hungry 

‘fit makes this much difference.’’ 
Uncle Louie said, “because if his 
name was just Tommy they 
wouldn’t pay any ’tention to him 
būt being such a snooty place anc 
Jeff being such a snooty narni 
that’s how they give him his chane, 
—and who named him Jeff? Me.‘

“That’s,” said Pop, “is a lot oi 
bushwa, because there is a darky 
works on the garbage dump nameo 
Thomas Jefferson White and I sup 
pose that makes him snoęty too.'

“I didn’t name that fellow,” 
Uncle Louie said, reaching for the 
piece of ham with the little round 
piece in it Mom always bought spe- 
cial for Pop, although, because they 
were arguing so, she had .forgot te 
put it aside for him tonight.

Pop just looked būt he didn’t 
say anything and Mom wouldn’t 
blame him much if he did becaus< 
Uncle Louie was getting awful im 
portant since the eleetion was ai 
most due. Mom hoped Al Smitl 
would get eleeted if for nothing els< 
than so Uncle Louie would get th 
postmaster job and go back to th 
hotel and so he could get some nė^ 
white shirts and ties because Mor 
had just about reached the end < 
her patience trying to mend the* . 
so they would look likę somethin 
Uncle Louie was getting to be t 
awful trial even if he was on h 
side of the family so she thoug 
Pop did real good putting up wi 
him at all. ?

Of course Pop was an Al Smi 
man and he stuck to him throui 
thiek and thin, and he didn’t forg i 
to tell Uncle Louie that he had be 
a Ritchie man before the nomin 
tion and a McAdoo man the otf 
time. Uncle Louie saic| a man h 
to chąnge his mind and be progr< 
sive when the time came and P 
said yes, a man had to be sure 
ride on the right bandwagon wl 
he depended on polities for a livi 
and was too good for hard worl<

“I suppose you mean me,” U r 
Louie said, starting to get up fi 
the table.

“I don’t mean Nippy,” Pop s 
Nippy wąs the new little b) 
spaniel dog Pete had brought hc 
He was always at th® garage v 
Pete and always came home v 
him, too. Pete was erazy about d 
and Nippy was 8Uch a politę Ii 
thing and didn’t make much trou 
Anyhow, Mom would havp cler 
up after him if she had tq beci 
he was such compahy to Pete 
Pete was such a good boy. He 
quit the factory aąd wąs givirų 
his time to the garage. Įt wr 
hard job making it pay būt I 
was the one fqr any hąrd job 
ivorfcpd early and Iptę and whc’ . 
came home he was dead‘tired

‘Because Pop didn^t really, sc 
meant him, Uncle Louie sat d 
again and helped himself to 
pątatoes. His stomach trouble 
tąinly didn’t affpct his ąp|r 
Ppp said the qąly thing he < 
see wrong with him wąs m- 
house cpnsumption. S o m e t i i 
Mom feįt sorry for Uncle Louir 
wąy Pqp it tp h|m strr 
bu| if ne di<|n’t -ąeęp him < 
some there was no telling 
woUld do,f bo f mlfffit «ven 
thejn out of the fropt bei’ 
when he got to feeling rea' 
portant. Mom wondered whei 
got it froip apd was glad noi , 
her’s.had fcaken after him that ?

(To Be Contlnuėi})

. Copyright, 1932. by FrsncifWalb- 
Jliltcibutęd by, gUno Fyttjuree Syudica'
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seniūnijos gyventojai turėję 
aųjcštą kultūrą. Galimas dal
ykas, kad Lemurija buvusi 

Indijos, Egipto Graikijąs, tai
gi ir naujosios Europos kultū
ros Jopšys. Apie Lemunijos 
nugrįmzdimo priežastis nieko 
nežiųoma, bet manoma, kad 
ten galėjo žūti milijonai žmo
nių. Esą spėliojimų, kad Le
murija ir esanti ta pati pas- 
laptingoti, juros bangų prary
toji Atlantida. Patikimiausias 
spėjimas yra tas, kad Lemuri- 
ją nugrimzdo į juros gelmes 
dėl kokio nors milžiniško pe
lnės drebėjimo. Prof. Gard- 
nerio pranešimas sukėlė nepa
prasto susidomėjimo Anglijos 
mokslininkų tarpe ir dar šie-

met žiemai neatėjus karališ
koji . draugija pasiųs naują 
ekspediciją su moderniškiau- 
siais tyrimo pabūklais*, kad ji 
bandytų išaiškinti tos Lemu- 
rijos paslaptį.

Nuo Sustingusią Sąnarių
Niekas tai|> nepadarys lanksčiais ju

tų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCIIOR Pain-Expclleriu. pritikite 
užtenkamai l*ain-Expe)lęrio ir aprinkite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Paln-Expetleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expelleris yra labai persisun- 
■ kiančiu per oda ir jut galite patirti tu 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

[yuūicpraR

Bl’M fctek toikp Pąyid Wm?shaiier įg BrookĮyp, N. Y., su 
savo švogerių Wng Tųphyner išpląnkė motorine valtimi pa
plaukioti jorftje. Toli nuo kmnto sugedo mofcw ir jie devy- 
niąg dlęnąs plpdoriąvo juroje be maisto ir vąndens, kol juos 
išgelbėjo pakrančių sargybos' laivas. Kartą visai netoli jų pra- 
pląukė italų pasažierinis laivus Gonte Biancąmano ir nors jie 
šaukėsi jp pągelbos ir nors laivas juos mate, tečiaus jis ne- 
suteike pągelbps ir mipląuke tolyn. Nesiitikėdąmi išsigelbėji
mo, jie susitarė, kad jei kuris jų išliks gyvas, jis rūpinsis abe
jomis šeimynomis. Tuchyner mirė juroj. Washauer liko išgel
bėtas, bet gangrenos kankinamas ir dabar jis nebegali užlai
kyti švogerio šeimynos. Kad gauti kiek pinigų jis patraukė 
teisman laivo kompaniją, reikalaudamas $200,000 atlyginimo 
už atsisakymą suteikti pagelbą, nes juroje vyrauja taisyklė, 

f

kad pamatęs kito nelaimę laivas privalo įteikti visą galimą 
pagelbą.

‘'Taip, aš buvau ant
pieno dietos. Aš jau* 

čittos dabar puikiai”

“O, kaip gerai ta 
tiradai”

skilimo laikus, 1919 m., turėjo 
apie 7,000 narių. Lietuvių So
cialistų Sąjunga yfa išplatinus 
daug naudingų^nygų ir su
rengusi daugybą vąkarų bei 
prakalbų. Ji yrš^daug prisidė- 
jusi 
stovib^vi^pj^^w^u> išeivijoje 
Amerikoje, -iet ^1919 m. užėjh? 
si komunistinė epidemija Lie
tuvių Socialistų Sąjungą su- 
griovė. y,

šioje apylinkėj ef gyvavo VII 
Rajonas Lietuvių Socialistų Są
jungos. Paskutiniame suvažia
vime birželio 8 d. 1919 m.? 
Scranton, Pa., man pačiam te
ko dalyvauti. • I

Iš raportų pasirodė, kad prie 
VII Rajono tuo laiku priklausė 
280 lietuvių darbininkų; dar 
gyvavo kelios kuopos lenkų ir 
rusų socialistų. Tame suvažia
vime komunizmo 4 apaštalai va
rė didžiausią agitaciją, kad 
atsimesti nuo Lietuvių Socia
listų Sąjungos ir Socialistų Par
tijos, nes, esą, revoliucija įvyks 
už kokių 2-3 metų.

»
Ir šiems tuštiems šauksmams 

didžiuma patikėjo ir Lietuvių 
Socialistų Sąjungos nariai atsi
metė nuo LSS. ir Socialistų 
Partijos. ,

Bet kokius mes matome šian
die rezultatus po 14 metų? (Pra
eitų metų lapkričio rinkimuose 
komunistai vare didžiausią agi
taciją už komunistų kandida? 
tus. D. M. šolom^kas iš “Lais
vės” važinėjo po šią apylinkę, 
aiškindamas, už ką '‘susipratę- 
darbininkai” turi balsuoti. Re
zultatai buvo tokie: Fosteris 
gavo 176 balsus, Thomas 1943 
balsus. ‘

Reikia pastebėti, kad komu* 
pistai taip nusig^vepo, kad nei 
dviej ų šimtų balsų1 negavo, kuo* 
met socialistai surinko beveik' 
du tūkstančiu balsų.

Ne tik Šipje apylinkėje ko? 
munistai taip nusigyveno, bet* 
ir vijoje Amerikoje. 1919 m. 
komunistai su pasididžiavimų 
rašė “Musų Tiesoje” No. ĮQaną, 
kąd sp -komųjįiistaisJlUėj ° 
000 susipratusių darbininkų.“ 
Bet šiauflię po T4 metų pas 
komunistus teliko' vos kpli tūk
stančiai. , Reiškia^ komunistų 
partija! buvo išsipūtusi, kaip 
muilo burbulas ir sprogo.

Taigi komunini " darbinin-

kams nieko gero nepadarė, bet 
žalos visam pažangiajam judė
jimui jie yra padarę labai daug. 
Kaip pirmiau buvo laikraščiuo
se pranešta, kad šioje apylin
kėje šiemet socialistai pirmą 
kartą istorijoje etato savo kan* 
didatuis f mieštb-ir^ kAuntės vieį 
tas. ^Patarčiau visiems darbi
ninkams, kurie simpatizuoja 
socialistams ir abelnai pažan? 
giajam darbininkų judėjimui, 
balsuoti už socialistų kandida
tus lapkričio 7 d.

St. "Žukauskas.

IUS be abejo išrodysite ir jausitės geriau 
jeigu jus išgersite dvi arba tris stik

lus pieno kasdien. Todėl, kad pienas 
yra sveikatą teikiantis maistar. Jis pri
duos jums energijos, užžibins kibirkštį jū
sų akyse, padarys jūsų skruostus - rau
donais.
Del pilnos naudos ir extra gero skonies, 
gerkite Bowmap’s pieną. Tai yra grynas 
pienas — turtingas grietine ir nepamai

nomas savo skoniu. Tobula pa- 
sterizacija užtikrina jo tyrumą. 
Užsisakykite Bowman’s Pieną 
šiandien.

Telefonas SUPęrior 6800

OWMAN 
MILKD AIRY

COMPANY

Kraštas, kur jau bu
vo pasaulio galas
Garsus anglų tyrinėtojas ir 

mokslininkas prof. St? Gard- 
neris darė pranešimą anglų 
karališkoj mokslo draugijoj 
apie ekspediciją, kuri Indijos 
vandenyne ieškojo prieš 15,- 
000 metų nugrimzdusią žemę. 
Apie tą paslaptingą žemę mi
nėta jau graikų mituose. J 
randasi dabar juros dugne 
tarp Madagaskaro ir Ceilono 
salų. Graikai vadinę šią žemę 
Lemiirįja ir, kaip sako seno
vės mitai,-ji dingusi nuo žemės 
paviršiaus. Kad tokios žemes 

‘tikrai butą, įrodo tai, kad dau
gely1 mažučių salelių tarp Af
rikos vakarų 'pakraščio ir In
dijos tokie pat augalai ir gy
vuliai. Dabar ir juros dugne 
matavimai įrodo, kad tos sa
lelės tikrai esančios liekanos 
kažkokio žemyno, kurs buvęs 
didesnis už dabartinę Austra
liją. Kadangi žmonių gyveni
mo ir pažangos sąlygos ten 
buvo ypatingai palankias, pro
fesorius Gąrdperis mano, kad

PATBNTS
Lnlkaa raiški*

\W' \

ta/n’a PatZit *° lr°^*Reęord ot !■>

CLARENCĘ A. O’BRIEN
• R.olMer.d P.t.nt Attorney

• 48«A SejhpHy Sfcvlngš & Commerclal 
l Bąfcb BulhUng

(Directly ecross Itreat from pfflcej

VVA8HINOTON. O. C.

GERESNIO SKONIO PIENAS

NAUJOS 1931 RADIOS su visais naujais išradimais. 
Pilnas pasirinkimas visų žinomų išdirbysčių.

NAUJAS “GROSLEY” RADIO, dual 4 ....

NAUJAS “CROSLEY” RADIO, dual 5 ....

'GRAŽIAME KABINETE, su 10 tūbų ......

v19.95
23.95
66,00

JOS. F. SUDRIK,^
INCORPORATED

3417 S. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167 -

OUR RAUT

................ ....................... 't.. ; ..... . ..—......... . "litrini ti'jutoiĮij.1!1 1 "įii'ihrti
BUDRIKO KRAUTUVES LIETUVIŠKI RĄRJO PROGRAMAI:

Nedeliomis: 8:00 vai. ryte ir 1:00 v. po pįet
W. C. F. L., OTO.kHoeycFps 

Ketvergais: 7:80 vai. vakare, W. H. F. C.
1420 kilocycles



Lietuvos Naujienos
JUOKAI

valst. iždo čekį 7,000

SKALBYKLA
pilnai garantuota

(“Somerset Gazette”)

Shops

Kaltinami ar
Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

NAUJA

1739 South Halsted Street, Chicago, III

daugumas akcijų su- 
Mantyno Yčo portfelį, 
su banku ir daręs ką

“Bet ji tikrai nėra 
ji tik mano, kad ji

Mes mokame Illinois tak 
sus už pardavimą šių pre

Be to, 
r., 580

The Electric Shops dabar užlai
ko pilną pasirinkimą geriausių 
skalbyklų, kaip tai Thor, Con 
lon, Graybar ir Federal.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Ir aš dar negu- 
bandydamas

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus 
Plakatus

Vizitinės Kortelės 
Vėstuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Prekybos ir pramo 
nes banko byla

GYDO VISAS LIGAS VYR
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖDĖJUSIOS /ir 
yra. . // „ _ 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą,

kai kurių pla- 
savo laiku ger- 
darbus, darbus 
ir valstybinėj

Jurgutis, Liet, banko buhalter. 
p. Miniatas ir kt.

Byla Kauno apyg. teisme blis 
sprendžiama šių metų gale.

sūnaus 
kalbos.

js ir 
rank- 
i mo

tas nu-

Ar gi autorius Pėk 
apiplyšęs,

rinkos kaina
1800 auks. 1 akc.,

(“Kikeriki”, Wien)

Gali būti blogiau”. 
“Kaip gali būti?” 
“Jeigu, pavyzdžiui, 
butų keturiosdešimt

užtiktai $49^^

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

rankraščio, kad jo tėvas yra 
tikras ašilas.”

(“Der Walire Jakob”,
Berlin).

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louii Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanoi, lietaus it Mraskoe vanos. 
swimming pool.

Rusiika it turkiika , pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

IR MOTER

Speciališkai gydo ligas bilvo, plaučių ir pūslės

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

DO'**'4'
•SSSsž:
O'S** •* ~

pų agitatorių, kuris švelniai veikia ant 
skalbinių, greičiaus ir švarinus išplauna. 
Operavimas kainuoja tiktai centą 
į valandą. Ateikite ir pamatykite. ĮSTSĮa 
Arba reikalaukite dykai išmėgi- 
nimui jusų namuose.

Nauja 
FEDERA

“Herbertai, kodėl tu guli lo
voje su akiniais?”

“Aš darausi trumparegis, 
mano brangioji, ir negaliu pa
žinti asmenų, kuriuos sapnuo-

valgyti”.
“Kodėl taip?”
“Tai naikina 

valgyti”. •
(“Michigan

“Labai didelis patogumas 
kai guli savo lovoje ir patrau
ki varpelį, kad ateitų tarnas” 

“Ar tamsta turi tarną?” 
' “Ne, bet aš turiu varpelį”.

(“America^ \Humour”).

turtu, plačiai naudojos kredi
tais sau ir savo žmonoms — p. 
Yčienei, p. šernienei, p. Grigo- 
nienei ir įmonėms: “Ragučiui”, 
“Alfons Schik” skolino pinigus 
be atatinkamų garantijų ir iš 
paskolintų markių atsiskaitė 
kritusiu markės kursu, tuo tar
pu kai pats bankas su vokiečių 
banku atsiskaitė doleriais. Be 
to, p. įPrusas, p. Sode ir p. Gri
gonis banko pinigais pirkdami 
ir parduodami tam pačiam ban
kui svetimą valiutą prekybos 
ir pramonės bankui padarė 
604,160 lt. nuostolių. P. Šodė, 
p. Yčas, p. Dobkevičius ir p. 
šernas be susirinkimo leidimo 
pirko Deutche Litausche ban
ką dėl kurio Prek. ir pram. 
bankas turėjo per 1,5 mil. lt. 
nuostolių. P. Yčas, p. šodė ir 
p. Dobkevičius kaltinami p. 
Prūso skolą 400 svarų sterlin
gų nurašė markėmis ir bankui 
padarė 25,000 lt. nuostolių. P. 
šodė ir p. Grigonis kaltinami 
pirkę iš Juliaus Kaupo šakola- 
dą banko pinigais su 22,195 lt. 
nuostolio.

Otto Kelertas kaltinamas pa
sisavinęs

steigta 1906
West 47th St

(arti Wood St.)

šioje byloje šaukiami Valst, 
kontrolierius p. Matulaitis, prof, 
Aug. Voldemaras, prof. VI

šeimininkaujant
31 d. akcininkų

susirinkimas kon-

šioje 
Šodė,
B. St. 51 str. 578 st:
dal. ir 580 str. 3 punkt. t. y., 
kad veikdami priešingai kredi
to įstatymo 27 str. naudoda
mies padėjimu žinomai kenkę 
pavestu jiems rūpintis banko

mano norą

Tėvas (žiūrėdamas pažy
mius): “Ar tau ne gėda pas
kutiniuoju klasėje, < kurioje 
dvidešimts aštuoni vaikai?”

Vili: 1
Tėvas
Visi:

klasėje 
vaikų”. 
(“Fliegende Blaetter”, Berlin)

byloje: M. Yčas, Jonas 
Jonas Dobkevičius pagal

I ir II

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

mis 
kas sudaro 1,4

Taigi taip 
1927 m. nigs, 
visuotinis 
stantavo
balanse apie 5 mil. lt. nuostolių 
ir nutarė atsisakyti mokėti pa
sižadėjimus skelbdamasis neiš
simokančiu skolininku. 1927 m. 
balandžio 19 d. Kauno apy
gardos teismas Prekybos ir 
pramonės banką pripažino ban
krotu. įdomu,
kas ir kiek iš banko skolino

. pinigų.
1922 m. Yčas iš banko skoli

no 31,433,000 mk., 1923 m. 
51,671,368 mk.; litais ir sveti
ma valiuta: 1922 m. 89,312 lt. 
ir 8,223 dol., 1923 m. 614,885 
lt. ir 18,334 dol., 1924 m. 228,- 
900 litų.

Apie 120,000 lt. banko tary
ba p. Yčui nurašė kaip %% 
už iš p. Volpės perimtą skolą. 
Bet vis dėlto p. Yčas bankui 
palikęs skolingas per 200,000 
lt. P. šodė, būdamas banko di
rektorium, varęs prekybą sve
tima valiuta ir uždirbęs 91,582 
lt. Viso p. Šodė bankui padaręs 
nuostolių 145,411 lt. Ad. Prū
sas nuostolių bankui padaręs 
12,837 lt.

Pabrėžtina, kad p. Yčas su 
p. Prusu kūrė “Ragutį” ir, kt. 
įmones ir bankui pridirbo nuo
stolių.

pagal Baudž. Stat. 51 
str. I ir II dal. 2 p. 

kaltinamas Otto Kelertas, o pa
gal Baudž. Stat. 51 , str., 578 
str. I ir II dal. kaltinamas Jur
gis Alekna, Jonas Žakevičius ir 
Juozas Grigonis. *

Nukentėję yra
J. Raupys, pral. Olšauskas, K. 
Račkauskas, K. Gustaitis ir kt.

Liudininkais

Nepatenkintas tėvi 
nepatenkintas savo 
pažymiu iš prancūzų 
Aš esu rankraščio ekspertą 
galiu matyti iš tamstos i 
raŠČio, jog tamsta negali 
kyti mano sunaus. Ar 
stebins tamstą ?”|

Mokytojas: “Ne, aš esu pats 
rankraščio ekspertas ir aš ga
liu matyti iš tamstos sunaus

atrodo visas
kanas, ir menkas?*

B.: “Nestebėtina, kad niekas 
nenori skaityti jo paskutinio
sios knygos “Kelias į pasiseki-

Tėvas: “Ne, aš niekuomet 
nepripažinsiu artistės marčia”.

Simus: 
artistė — , 
vra artistė

(“Ulk*, Berlin)

vekselius Volpei Yčas išdavė 
138,000 dol.

Kino teatre daug kas matė, 
Patas su Patašonu bankininkų 
rolėse. Jie įsteigė banką, kuris 
už paskolas ima 10%, o palū
kanų moka 50%. žmonės pro 
vieną banko langelį skolina pi
nigus, o pro kitą to pat banko 
langelį deda indėlius. Banke 
judėjimas didžiausias, miestas 
statosi ir auga, bet... bankas 
bankrutuoja.
. Ir Yčas sutarė p. Volpei mo
kėti po 60% palūkanų, tuo tar
pu procentų bankas už pasko
las ėmė ne daugiau kaip 36%, 
iš direktorių net 18%. Laikui 
atėjus, kai bankas p. Volpei 
skolos nepajėgė grąžinti, tai tą 
paskolą iš Volpės perėmė M. 
Yčas. Jis skolą atpirko akcijo- 

7000 akcijų po 200 lt., 
mil. lt.

WISSIG,
Specialistas iš

* Rusijos •

Ų PER 28 METUS 
NEIŠGYDOMOS JOS 

užnuo- 
galvos skausmus, 

„ „( . i ir paslaptingas
ligas. Jeigu kiti negalėje* jus išgydyti, ateikite. čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai, OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. ;
4200 West 26 St. Kampas Kęeler Avė. , Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

niekuomet nemėgstu

T0WN OF LAKE
PASIRENDUOKITE 
baksą musų Safety 
D e p o s i t Voltuose 
$2.50 į metus

(Plūs taksos).
MES SIUNČIAM PI
NIGUS Europon per 
radio, kabeliu arba 
money orderiu, žemos 
rs/tos 
nuo’ UGNIES, Auto 
ir nuo vėtros apdrau- 
da mėnesiniais išmo
kėjimais.
DOKUMENTUS eg- 
zaminuojam, sutartis 
dėl prailginimo mor- 
gičių prirengianti, ko- 
lektuojame nuošim
čius.
MOKĖKITE ČIA vandens bi- 
las ir taksų bitas, mes išmai
nome jusų čekius.
Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus 

jums.

Vacek&Company
1751

Broadvay—4562 Broadway
Irvlng Park—4833 Irving Park Blvd.
Logan Sątinre—2018 Milwaukee Avė.

_______ Madlum-Crawford—1231 W.Madiaon St. _____ _____
Roseland—11116 8. Michigan Avė,

Ant vitų pirkinių ant išmokėjimo pridėdami
DUODAME ---------- --- “

1111 ... ... ...................................................7“

Motociklistas: “Tamstai rei
kėtų pirktis motociklą.”

Ūkininkas: “Aš geriau išlei
siu savo pinigus karvėms”.

Motociklistas: “Bet tamsta 
atrodysi negudriai, vykdamas 
į turgų ant karvės”.

Ūkininkas 
driftu atrodysiu, 
milšti motociklą*

(“Le Mouštiųue”, Charleroi)
Gyvęnant jau kelioliktus, ne

priklausomos valstybės metus 
vis dar pasilaiko nemalonių 
progų prisiminti ir prie žalio 
stalo įvertinti 
čiai žinomų ir 
biamų žmonių 
neva tautinėj 
dirvoj.
Kada ir kaip bankas įkurtas
Bendrais bruožais šios liūd

nos darbuotės istorija tokia:
1918 m. tikrojoj Lietuvos so

stinėje Vilniuje įsikūrė “Lietu
vos prekybos ir pramonės ban
ko akcinė bendrovė”. B-vės 
steigėjais buvo Martynas ir Jo
nas Yčai, dr. Jurgis Alekna, 
Adomas Prūsas, Saliamonas 
Banaitis ir kt. Banko pagrindi
nis kapitalas buvo 2 milijonai 
markių; pusę banko akcijų įsi
gijo finansų, prekybos ir pra
monės ministerija.

Kadangi pusę akcijų turėjo 
finansų ministerija ir banko 
steigėjais buvo žinomi visuome
nės veikėjai, tai greitu laiku 
bankas įgijo didelį pasitikėji
mą ir populiarumą. Indėliai į 
banką nepaprastai plaukė.
1920 m. bankas turėjo per 20 

milijonų markių indėlių
ir metams praslinkus akcinin
kų susirinkimas pagrindinį 
banko kapitalą nutarė padidin
ti dar 1 mil. lt. Buvo išleista 
2500 akcijų, kurių pusę vėl pa
ėmė finansų ministerija. Ban
ko pagrindinis kapitalas buvo 
didinamas ir toliau, kai indė
liai pranešdavo pagrindinį ka
pitalą.

1922 m. banko statutas 
pakeistas

ta prasme, kad akcininkas ne
gali turėti daugiau balsų kaip 
10, bet banko valdybos pirmi
ninkas ir faktiškasis banko šei
mininkas M. Yčas statuto ne
bojo: susirinkimuose nuo kiek
vienos akcijos buvo skaitoma 
po balsą... Kadangi finansų mi
nisterija savo akcijas buvo per- 
leidus kitiems žmonėms, o pa
ti pasilikus tik 100 akcijų ir 
kadangi 
plaukė į 
tai Yčas 
norėjęs.

Beje, akcijų 
buvo 1500 
o M. Yčas akcijas pirko po 800 
auks. Be to, pirko įvairių ben
drovių ir įmonių akcijas. Kar
tu nupirko neva “Markus und 
Volksnark” banką su skyriais 
Berlyne ir Potsdame.

Prieš įvedant litų valiutą 
per metus bankas padarė apy
vartos per 26 milijardus mk.

1924 m. banko reikalai ėmė 
blogėti: akcininkų susirinkime 
M. Yčas pranešė, kad bankas 
dirbąs su nuostoliais. Truku
mai atsiradę dėl valiutų pakei
timo. Revizijos vardu susirinki
me pranešimą padarė prof. 
Voldemaras. Pasak A. Volde
maro esą nepaprastai daug kre
ditų išdalinta ir apie 3 mil. 
lt. nesą jokios vilties išieškoti 
(skolų). Tuo tarpu banko val
dybos nariai — direktoriai ne
paprastai plačiai naudojęsis 
banko kreditais. Nors banko 
statutas banko direktoriams 
ir (tarnautojams griežtai drau
džia kreditais naudotis, bet di
rektoriai imą iš banko net ligi 
mil. lt. Be to, A. Voldemaras 
nurodė, kad Vokietijoj pirkta 
ne bankas su skyriais, o kažko
kio banko namas ir nežinia nei 
iš ko, nei už kiek. Ir bendrai 
esą miglomis apgaubti tų ban
ko namų santykiai su prekybos 
ir pramonės banku.

Kai bankui pačiam ėmė truk
ti kreditų, tai susitarta su pil. 
Volpe ir M. Yčas iš Volpės pa
skolina bankui 115,830 dol., o

VALGIŲ GAMINIMO 

KNYGĄ
(COOK BOOI J s

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00 / 

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame, paštu.

DAB^R jus galite įsigyti elektrišką
skalbyklą nauja žema kaina su ži

nia, kad ji pilnai garantuojama EDISON 
SERVICE. Tai yra jusų proga atsikratyti 
nuo sunkaus skalbimo dienos darbo, ši 
nauja Federal skalbykla turi ribuotą 
porcelianinį tub ir patentuotą, naujo ti-

Electric ®
Vidurmiesty — 72 W. Adams St. — 132 S. Dearbom St.

Visi Telefonai RANdolph 1200 Lokalai 66, 535
Ashland—4834 South Ashland Are.
South State—3460 South State St. 
EnalewooĮ—852 W. 63rd St.
South Chlcnro—2950 E. 92nd St.
::i_i___ .1 j.
ma^as pristatymo primokėjimas.
ttJS KUPONUS
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SLA. darbuotojams
VALDŽIOS KONFLIKTAS SU KAPITALISTAIS

Robert Louis Steuensan Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala
Apžvalga

pusės

——

man sužinoti taip ir nepavyko

18.00 
4.00 

...2.50 
Money

98.00
4.00
2.00
1.50

dėl kitokio bendrovės

pasaulyje; jie viešai skelbia 
smurtą ir galvų kapojimą. Ta
čiau New Yorko laikraštis sa
ko, kad “tą patį pagrindą”, 
kuriuo draudžiama hitlerinihkų 
mitingas, busią galima pavar
toti ir prieš kitus mitingus!

šitaip galvojant, kiekvienas 
principas pavirsta absurdu.

PERDIDELĖ “MIELAŠIR 
DYSTė”

jeigu New Yorko mėtas'dabar 
draudžia vieną susirinkimąį 

I “tai jisai tuo pačiu pagrindu 
(!) gali drausti ir kitus susi* 
rinkimus”. Argi?

Hitlerininkai skelbia tautų ir 
rasių neapykantą. Jie atmeta 
visas idėjas, kuriomis yra pa
remtos valdžios civilizuotame

SLA. PARDUOS “VIENYBĖS 
NAMĄ

ARMIJOS SAUVALIAVIMAS PRAŽUDĖ VILNIŲ 
LIETUVAI

Vykinant NRA, Roosevelto administracijai tenka 
tolyn vis dažniau susikirsti su stambiaisiais kapitalis
tais. Jau seniai ji negali susikalbėti su Fordu dėl auto
mobilių pramonės kodekso. Pereitą savaitę, galų gale, 
valdžia viešai pranešė, kad ji neduosianti užsakymų 
Fordo kompanijai ir net patrauksianti ją atsakomybėn; 
jeigu busią surasta jos nusižengimų prieš taisykles, pa
skelbtas .automobilių pramonei.

Dabar Rooseveltas susikirto su stambiausiomis 
plieno korporacijomis, patyręs, kad jos padavė vieno
das kainas geležinkelių bėgiams. Prezidentas, tame ma
to neteisėtą plieno kompanijų susitarimą stabdyti kom- 
peticiją biznyje ir palaikyti aukštas kainas. Jisai įspė
ja plieno fabrikantus, kad jie busią nubausti, pasire* 
miant įstatymais prieš trustus.

Valdžia, be to, dar turi ginčą su plieno kompanijom 
mis ir dėl darbo sąlygų anglių kasyklose, kurias jos 
valdo. NRA pripažino kasyklų darbininkams teisę or
ganizuotis, bet kasyklų savininkai atsisako su anglia
kasių atstovais tartis.

Šitie susirėmimai tarpe valdžios ir stambiųjų ka
pitalistų paliečia pačią Roosevelto ekonominės politikos 
esmę. Klausimas eina apie tai, keno lėšomis turi būti 
atgaivinta pramonė? Kapitalistai nori visą naštą su
versti ant pečių darbininkams ir vartotojams, tuo tar: 
pu kai valdžia reikalauja, kad ir kapitalas paimtų ant 
savęs dalį naštos.

Jeigu Rooseveltas norės, kad NRA pasisektų, jisai 
bus, priverstas imti stambiuosius kapitalistus ųg pakar
pos. Pasidavimas jų užgaidoms paverstų visą preziden
to ‘"naująją dalybą” (new deal) niekais.

kaitau diktavo Liėtttvos atstovams. Galų gale, lenkai 
nė -tos sutarties nesilaikė, bet spalių 9 dieną įsiveržė į 
Vilnių. '....Z • ’

Lietuvos kariuomenės vadų sauvaliavimas tuo bū
du -pražudė Vilnių Lietuvai.

Bet Lietuvos kariuomenės vadus už nosų vadžiojo 
Rusijos bolševikai. Dr. J. Purickis toliaūs pasakoja, 
kaip Lietuvos armija staigiai pradėjo pulti lenkus Su- 
valkų-Augustavo srityje. Atbėgo pas ministerį anglų 
atstovas ir klausia, kodėl Lietuva, būdama neitralė ru-

Buvęs 1920 metais Lietuvos užsienių reikalų minis- 
teris, Dr. J. Purickis, atidengė “Trimite” įdomių pa
slapčių apie Vilniaus praradimo priežastis.

Tais metais, kaip žinoma, ėjo karas tarpe lenkų ir 
rusų. Pradžioje rusai buvo sumušę ir iki Varšuvos nu
siviję lenkus, paskui lenkai atsigriebė ir ėmė vyti ru* 
sus atgal. Bet ilgoką laiką nebuvo aišku, kaip karas pa
sibaigs.

Tuo netikrumo laikotarpiu atvyko į Lietuvą lenkų 
įgaliotiniai ir pasiūlė Lietuvai, per užsienių reikalų mi- 
nisterj, laikyti Nemuno frontą (kartu su Vilnium) ne
leidžiant per jį nei rusų, nei lenkų armijos. Jie pasiža
dėjo, kad lenkų kariuomenė per tą frontą neis.

“Nuo Nemuno ligi Vokiečių sienos lietuviai lai
kytų tą liniją, kurią tada musų kariuomenė buvo 
užėmusi,” rašo p. Purickis.
M misteriui atrodė, kad tai geras pasiūlymas, nes 

jisai užtikrino Lietuvai visą Vilniaus kraštą; tik Gar
dinas butų palikęs lenkų pusėje. Jisai betgi norėjo dar 
pasitarti su kitais Lietuvos vyriausybės nariais ir pa
siuntė lenkų įgaliotinius išsimiegoti,, prašydamas juos 
ateiti rytojaus dieną. Bet štai kas tuomet įvyko:

“Bet kitą dieną”, pasakoja buvęs ministeris,
“skirtu laiku lenkai neatėjo. Pradėjęs teirautis, kur 
jie dingo, sužinojau, kad karo vadovybės įsakymu 
jie buvo suimti ir išsiųsti kaip šnipai.

“Kodėl? Kuo pasireiškė jų šnipinėjimas? Kieno 
įsakymu jie buvo išsiųsti? Kodėl tai padaryta be 
ministerio pirmininko ir užsienių reikalų ministe- 
rio žinios
Ministeriu pirmininku tuomet buvo Dr. K. Grinius. 

Jisai irgi nieko nežinojo apie tų Lenkijos įgaliotinių 
suėmimą ir išsiuntimą. '

Pasirodo, kad tais laikais, anot p. Purickio, Lietu* 
vos karo vadovybė veikdavo savarankiškai ir net svar
biausius žygius darydavo be vyriausybės žinios.

Buvęs užsienių reikalų ministeris sako, kad jisai 
girdėjęs, jogei sovietų atstovas Kaune, Akselrodas, su
kurstęs Lietuvos armijos vadus tuos lenkus suimti

To sauvališko kariuomenės žinksnio pasekmės Lie
tuvai buvo labai skaudžios. . Lenkai toliaus ėmė taip 
smarkiai pliekti Trockio armiją, kad buvo aišku, jogei

los. Leidžia Nanjianų Ben* 
S. Balrted St.. Chicago, 
CaaiJlJOO.

nebeliko, neįskaitant Pew. Jį 
gi jie apleido, ar tai iš pani
kos, ar atkeršydami * jam už jo 
kdfščiits - žodžius bei smarkius 
smūgius, aš nežinau; bet ten 
Jis v pasiliko vifenas, lyg pami
šęs barškindamas keliu tai į 
vjęną, tai į kitą pusę, graips- 
tydamas ir šaukdamas savo 
draugus. Pagaliau jis pasilei
do į priešingą pusę ir nubėgo 
keletą žinksnių anapus ma
nęs,, link kaimo, šaukdamas:

“Jonuk, Juodasis šunie, 
Dirkį”'ir kitus vardus, “jus 
neapleisite seną Pew, draugai 
—ne seną Pew!”

Kaip tik tuo laiku arklių

Mus prašo įdėti sekantį pra
nešimą:

Besiartinant SLA. Pildomo
sios Tarybos rinkimams, mes 
teiravomes apie SLA. narių ir 
Veikėjų nuomones, kaip šį kar
tą elgtis ir kokius kandidatus 
Statyti. Pranešimai, kurie bu
vo1 gauti iš įvairių kolonijų, ro
do, kad daugelis vėikėjų nela
bai entuziastiškai žiuri į rinki
mus, nes narių balsavimą gali 
-paniekinti seimas, kaip kad at
sitiko Pittsburghe.

Į kandidatus ’ kolonijos pa
geidauja statyti šiuos asmenis:

^prezidentus ——I F. j. Bago- 
Čids’ iŠ BohtonO. Kai kurie fe- 
komėridavo ir J. V. Griiiių iš 
PKiladelphijos, bfet patirta, kad 
Grinius nekanctfdktiiošiąs.

.M—

Į vice-prezidentus — J. K. 
Mažukna iš J Pittsbtiigho arba 
Tatnas Matas iš VVaterbUry, 
Conn. ♦

Sekretorių ir Iždininką siulo- 
ma palikti tuos pačius, t. y. Dr. 
M. J. Viniką (sekretorium) ir 
adv. K. Gugį (iždininku).

I iždo globėjus — P. Bučins
kas iš Binghamlton, N. Y.; p-lė 
E. Mikužiutė iš Chieagos, arba 
St. Mockus (dabartinis) iŠ Bos
tono.
j Į daktarus*kvotėjU9 — Dr. Ip. 
Bronušas iš Baltimore, Md*

Pranešdami šituos kolonijų 
pageidavimus, mes paliekame 
Tamstoms spręsti, katruos iš tų 
kandidatų Jus remsite atba jų 
Vietoje * siūlysite kitus. Narių 
nusistatymas pilnai paaiškės 
per nominacijas;1 itada gal bus 
galima sudaryti galutiną sąra
šą. —Vakarų Komitetas.

garsas paneigė jo šauksmą Jr 
keturi ar penki raiteliai į pa
sirodė mėnulio šviesoje ir pil
na zovada leidos į pakalnę.

Iš to Pew pažino šavb klai
dą, spiegdamas apsisuko ir 
bėgo tiesiai į ravą, į kurį ir 
nuriedėjo. - Bet į sekundą jis 
vėl atsistojo ir pasileido bėgti, 
jtfu visai paklydęs tiesini' po 
vienu atjojančių arklių.

Raitelis bandė išgelbėti jį, 
bet veltui. Pučlė aklasis Pew 
rėkdamas ir jo balsas dingo 
aukštai nakties tamsumoje; ir 
keturios kanopos sumindžio
jo, suspardė jį ir pabėgo. Jis 
pakrito ant šono, paskiau nu
sivedė kniupščias ir jau nebe- 
pasijudino.

Aš staiga pašokau ir šau
kiau raitelius. Vistiek jie jau 
artinos, nusigandę įvykio; o 
aš greitai pažinau kas jie bu
vo. Vienas, jojęs paskutiniu, 
buvo jaunuolis, kuris jojo iš 
kaimo pas gydytoją Livesey; 
kiti buvo muito valdininkai, 
kuriuos jis pasitiko nujoda
mas ir su kuriais jis turėjo 
sumanumo tuojaus grįžti. Ži
nios apie laivą esantį Kitt’o 
landynės prieplaukoje buvo 
pasitikę vadą Dance ir priver
tė jį tą naktį joti link musų, 
ir tai 'aplinkybei dėka, mes 
buvome apsaugoti nuo mir
ties.-

PėW buvo negyvas, kaip ak
muo, negyvas. O kas link ma
no motinos, kai mes nunešėm 
ją į kaimą, šaltas vanduo ir 
amoniakas staiga atgaivino 
ją ir ta išgąstis nei kiek nepa
kenkė jai, bet gi ji vis gailėjo
si likusių pinigų. O tuo . pačiu 
laiku vadas visu greitumu 
nujojo link Kitt’o landynės; 
bet jo vyrai buvo priversti nu
lipti nuo arklių ir grumtis 
per tankų liekną, vedant, -o 
kai kada net gelbėjant savo 
arklius ir nuolat baimėje, kad 
neužpultų juos; todėl nebuvo 
labai nuostabu, kad jiems pri
ėjus prieplauką, laivas jau 
buvo išplaukęs, kad ir visai 
netoli. Ji^ šaukė ‘Ų laivą. Bal
sas atsakė, sakydamas jam, 
pasitraukti iš mėnesienos ar
ba gausiąs švino į savo kūną 
ir tuo pačiu laiku kulka pta- 
zvembė arti jo rdrikos. NeužiL 
go po tam laivas pakreipė 
bures ir staiga nuplaukė iš 
akių. Ponas Dance štovėjo ten, 
kaip jis sakė, “lyg žuvis iš
mesta iš vandens,” ir viskas.

(Bus daugiau)

New-yorkiškis “The New 
Leader” piktinasi New Yorko 
meru, kam jisai uždraudė vo
kiečių draugijoms rengti mi
tingą, kuriame kaipo vienas 
kalbėtojų skelbiamas hitlerinin
kų atstovas. Socialistų savait
raštis rašo:

“Socialistai žiuri su panie*| 
ka j nacius ir fašizmą, bfet 
kuomet'Mėras O’Brien grasi* 
na • užkrausiąs susirinkimą, 
kuris yra šaukiamas paremi* 
mui arba apgynimui kokios 
nors idėjos, tai jisai laužo 
savo priesaiką , ir trempia pa
grindinei piliečių teises. Ji
sai priešinasi fašizmui ir el
giasi, kaip fašistas.”
čia New Yorko laikraštis ro

do “mietaširdystę”, kurios na* 
ciai1 Visai nfetižkipelno.

žinoma, imant grynai forma
liai,. jo dogika < nesumušama. 
Mes Stojame už žodžio laisvę, 
todėl turime nevaržyti ir hitle
rininkų. Bet tbks principų tai
kymas gyvenime yra juokin
gas. Vokiečių kitoje yra geras 

■ fddis
Jie vadina tėti ^Prinžijienreite- 
rei” jodymas principu.
. Yra prasmės pripažinti teisę 
tam, kuris ir kitiems ją pripa' 
Žįsta. O kas kitiems teisės ne
pripažįsta, tas pats jos neužsi* 
tarnauja,, { ( ,p

} Naciai,1 niekam !joW 'teisių 
nepripažįsta. , . Jie yra 'žvėrys, 
kurie visus žudo,* kas tik jų gd- 

ifiai pasipriešina. Taigi su jais,
> su žvėrims, ir reikia 'ėlg-1

rimtų pasekmių Lietuvai.‘Bet ministeris nieko nežinojo 
apie tuos Lietuvos armijos veiksmus!

“Pabaigęs pasikalbėjimą su anglų atstovu”, 
rašo Purickis, aš einu I pas min. pirm. dr. Grinių ir 
jį klausiu, ar jis nežino apie karo veiksmus Suval
kų Augustavo srityse, i Jis taip pat nieko nežinojo.” 
Lenkija, žinoma, už tai apskundė'Lietuvą Tautų 

Sąjungai, ir Lietuva turėjo teisintis.
Visa tai Lietuvai, be Abejonės, be. galo daug paken

kė. Lietuvos armijai laužant neitralitetą ir padedant 
bolševikams jų kare su lenkais, Lietuva turėjo atrodyti 
Europos ir Amerikos akyse,' kaip Maškvbs įrankis. To
dėl didžiosios valstybės, galų.gale, parėmė lenkų pusę 
ir sutiko, kad Lietuva butų atskirta nuo«bolševikiškos 
Rusijos “Vilniaus karidoriUm”.

O ką davė Lietuvai bolševikai už tą neteisėtą ir 
.kvailą Lietuvos armijos patatliavitną jiems? Nieko. 
Kai lenkai bolševikus sumušė ir Rygoje buvo pasirašyta 
taikos sutartis, tai Maskvos įgaliotiniai sutiko pripa
žinti Lenkijai tą sieną, kuri 'atskyrė Vilnių nuo Lietu
vos.

Paskui bolševikai, tiesa, daug kartų sakė, kad jie 
“gerbia” Lietuvos teises į Vilnių. Bėt tai buvo daroma 
tiktai su tikslu erzinti lenkus ir palaikyti nesutikimą 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos (šiandie bolševikai jau drau
gauja su Pilsudskiu).

Taigi — “mes be Vilniaus nenurimsime”. Bet kas 
Vilnių pardavė? Tie patys, kurie 1926 metų gruodžio 
16-fą naktinio “pučo” keliu nuvertė teisėtą Lietuvos 
valdžią!
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“Tėvynė” praneša,—kad SLA. 
centro raštinėje lankėsi prezi* 
dentas St. Gegužis, kuris kar
tu su sekretorium p. Viniku 
svarstė, kas daryti su $25,000 
paskola, duota 
drovei, kuomet ta bendrovė su- 
bankrotavo. Kalbėtasi su “Vie
nybės” bendrovės direkcija Ir 
stambesniaisiais šėrininkais; bet 
nieko tikro padaryti nebuvę 
galima, kadangi kiti “Vienybė^” 
kreditoriai apskundė ją teisme. 
SLA. organas sako:

“Kiek teko ant greitųjų 
. patirti, tai SLA. invefctmen-

to (? — “N.” Red.) j *Vie* 
nybės’ B-vę reikalu prieita 

t sekamų išvadų: susidėjusioš 
aplinkybės sudaro toki^ pa
dėtį, kad Susivienijimui ne* 
belieka kitos išeities, kaip'tik 
imtis ‘foreclosure’ procedū
ros perėmimui turto Susivie-? 
nijimo nuosavybėn. Pildomo*

. sios Tarybos atstovai galuti* 
nai ir griežtai pareiškė, • kad 
Susivienijimas dės pastan* 
gas paimti savo nuosavybėj 
ne tik ‘Vienybės’ B-vės na* 
mą, bet ir spaustuvės maŠi* 
nas ir kitokią bendrovės nuo
savybę, kokia tik bus pna* 
noma Susivienijimui, teisėtų 
keliu gauti. Vadinasi, iŠ Ril-i 
doinosios Tarybos pipsės bus 
dedamos visos pastangos 
kad su šia paskola ^Vieny
bei’ Susivienijimas išeitų be 
nuostolių, arba su galimh 
mažiausiais nuostoliais.0 
“Foreclosure1

vimas nuosavybės už skolą.' Jei
gu neatsiras pirkiko, tai p^tii 
ŠLA. turės paimti “Vieri.” ilk 
mą už skolą. Bet vargiai SU^i ' 
vienijimas galės paimti Hkiti, 
bendrovės turtą.

Ūž pabkolą “Vienybė” Užsta
tė Susivienijimui savo namą 
Paskui, -kada • ji • iiemokėib‘'nttpl 
širiičių ir buvo už vilkusi tak&u 

( ir mokesnius už vandenį, ta 
Susivienijimas’ pareikalavo Jji-i ,

• dėsnio užtikrinimo '(‘Mfli-į kaip
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(Tąsa)
Tos peštynės ir išgelbėjo 

mus; nes tam įniršimui tebe* 
siaučiant, vėl sykį pasigirdę 
garsas nuo kalvos viršūnes, iš 
kaimo pusės — trepsėjimas 
zovada ‘bėgaft^ių •' Arklių. Bė* 
veik tuo pačiu laiku revolve
rio šūvis, ugnis ir atgarsis pa
siekė mus, iš krūmų pusės.ZO 
tas, tai jau aiškiai buvo pjae- 
kutinis pavojaus ženklas; nes 
jurų plėšikai tuojaus-apsisu
kę bėgo, išsiskirstydami į vi
sas puses, vienas link juros 
palei užlają, vienas į šalį per 
kalvą, ir taip toliau, jog ‘ į 
pusę minutės nei ženklo jų

KĄ ŽMONES MANO 
t'O. M t >

ve Susivienijimui nedavė (nors 
buvo žadėjusi), bet, vietoje to, 

’davė morgičius ant savo maši
nų kai kuriems'' Jprivatiniems 
kreditoriams. Dabar klausimas, 
ar SLA. galės Šituos privati- 
niems asmenims <duotus morgi
čius panaikinti? Jeigu ne, tai 
SLA. prie “Vien,.”. mašinų ne
prieis.

Kai
turto, tai dar labiau abejotina, 
kad Susivienijlipąs galėtų jį 

Vienybės” ben- gauti. Bet tai, ^ippma, priklau
so nuo New Yorko valstijos įs
tatymų.

••ftta&ilų. Yra*naivus ‘‘The NeW Lea-
tolo” -.iirittėHtjĮS, Tih4,

suos eiiU kasdien, iiridrlant
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiems; 
yra naudingos.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Advokatas gavo 
$180,000 iš užsidarhb 
šio banko už darba

Deposilorių protestai nieko 
negelbėjo; pinigus gavo už 
nepilnai 2-ių metų patarna
vimą.

Nežiūrint depozitorių pro
testų adv. Louis J. Behan, ad-? 
vokalas David E. Shanahan'o, 
Northwestern Trust and Say- 
ings Bank receiverio, žyniaus 
politikierio, gavo $100,000 už 
patarnavimą bankui. Tokį nuo
sprendį šeštadienį išnešė Ro- 
bert E. Gentzel, superior teis
me teisėjas.

Pirm tai advokatas gavo už 
patarnavimą $80,000, o dabar 
išviso yra gavęs $180,000 už le- 
galį darbą, kuris nusitęsė ne
pilnai dviejus metus. Advo
katas Behan yra South Park 
komisionierius ir Superior tei
smo “master in chancery” ir 
artimas teisėjo Gentzel drau
gas.

Kalbėdamas už tavo pusę, 
advokatas Behan pareiškė “tu
rėjęs, labai daug 
smulkmenų, kurias 
likti ir tam tikslui 
samdyti tris kitus 
dirbti?’

Du į kalėjimą visam 
amžiui už bankie- 
riaus nužudymą

Trečios piktadarį s į kalėjimą 
14-kai metų; juokėsi po nuo- 
spremįžio.

Trys nauji piktadariai va? 
kar linksmai nųsišypsojp Cook 
kriminaliame teisnm, kuomet 
jury juos rado kaltais, o tei
sėjas Bootbers nuteisė du iš 
jų kalėti visam amžiui, o tre
čią 14 m. į kalėjimą.

Jie džiaugėsi 
nuo elektros kėdės, 
kalavo prokuroras, 
neatsiekė tikslo,
yra Carl Grundhoefer ir John 
Scheck — visam amžiui ir 
Frank Keglovitz, 14-kai metų 
kalėjimo.

Jie buvo teisiami už nužu
dymą Harry J. Mueller, Na
tional Bank of Niles Ceųter, 
kasicriaus. Vieną iš nuteistų 
gynė Benjainiu Ęachrach, pub- 
lic defenejer, kuris yra vienas 
iš žymiausių kriminalių agvo? 
katu.

išsigelbėję 
kurios rei- 

bet kurią 
Nuteistieji

Chicagoje pavalgydi
no 880,000 bedarbių 
laike rugsėjo men.

MADOS

darbo ir 
turėjo at- 
turčjo pa- 
advokatųs

283,526 suteikta pastoge; šel
pimo darbo,išlaidos mažėja.

MADOS
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283,526 bedarbiams buvo su
teikta nakvynė — pastogė, o 
885,085 bedarbiai buvo paval- 
gdinti laike rugsėjo mėnesio, 
praneša Illinois Emergency 
Relief Fiindo . Shelter Divi- 
sion. Į tas skaitlines įeina tik 
pavieniai bedarbiai ir bedar
bės—moterys. Skirtumas tarp 
pastogėmis aprūpintų'ir mais
tu aprūpintų bedarbių pasi
reiškia dėlto, kad didžiuma tu
ri šiokius tokius butus.

Tam šlepimo darbui buvo 
išleista $103,030, kuomet pe
reito birželio mėn. buvo išleis
ta $115,488.

Pavieniai bedarbiai, kuriems 
reikalinga pastogė ir maistas, 
turi kreiptis į Service Bureau 
for Men, apie kurį informaci
jų galima gauti centre, 10 Sq. 
LaSalle Street. Šitame dąfbę 
Shelter Etivisįop dirba iŠ vien 
sų Chicago Department of 
Public Welfare.
—■ ■■   .j1 r .■.'.■j. ji.1.'.’'! 1 hii'ju.i iii*
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Tarp Chicagosi

gUudpš namus ii* skiriama di
dėjęs sumas pinigų J M užlai
kymui. Lietuvos veteranams-, 
kurie gąli (JirbJį, vyrįausbė 
davė po 20 akerių žemės: sėk
lų laukams, medžių namams 
pasistatyti, ejc.

O ką gavo Sovietų Rusijos 
raudonarmietis veteranas? 
Nieko. Jis kpįp ir vjąi vąl- 
slieėiąi, kurie sėdėjo užpeč- 
kyj ir Jaukė iki tie drąsus kar
žygiai jiems iškovos komunis
tišką “rojų”, skursta ir bpdau- 
4p- ,

Jie taip, kaip ir kiti valstie
čiai yra persekiojami kripiina- 
lės G. P. U. policijos.

^audpinį, grūdami į kalėji
mus bei ištremiami į “gyvų
jų kapus’* — Salavecįp salas, 
tie, kurįe protestuoja prieš ba
do algas, ir žiaurias politikie
rių intrigas.

Komunistų valdžia neatsiJ 
žvelgia į tai, kad , veterano 
sveikata buvo sunaikinta ka
rės lauke. Jis turi atlikt dirb
tuvėje darbo tiek, kiek ušveiz- 
da reikalauja. Jeigu ne, tai 
ir veteranui be jokių ceremo
nijų yra išduodamas "bado 
mirties bilietas”.

Negeriau ir su kaimiečiais 
veteranais, kurie turėjo skly
pą žemės, namus ir galėjo gy
venti. Jie buvo verčiami sto-. 
ti į kolchozus. Kuris atsisakė 
tas buvo išmestas iš namų. Jo 
turtą konfiskavo. O jį ap
šaukė kuloku, (buržujum).

Žinoma, kaip kiekvienam 
“kulokui”, taip ir veteranui 
kulokui nei kiek negeresnis 
gyvenimas, nei lengvesnė ba" 
do mirtis.

Sovietų Rusijos veteranams 
invalidams skiriama pašalpa! 
20 rublių per mėnesį. Už tuos 
pinigus jis gali nusipirkti tik 
vienus bolševikiškus pietus. O! 
gyvent reikia per visą mėnesį 
ir t. t. Tad dažniausiai prd- 
seina jiems elgėtąuti. Jų hią- 
tysi be rankų, kitus be kojų 
raivantis ant purvyno ne <Je- 
sėtkais, bet šimtais. Visų tik* 
slas gyventi, .visi šaukias iš
maldos “Radi krista, gražda- 
ne, spasite mienia sgojoda, pa- 
mogyte umieraju sgolodą”. 
Taip “dainuoja” tie karo in
validai Sovietų Rusijoj iki ba
das juos nutildo.

Tiesiog, kiekvienam sąžinių^ 
gam žmogui butų šiurpu ma
tyti į gatvę išmestų tokią žmo
gystą, kuris jau neguli nešti 
nei tarbos nei lazdos. Bęt dar
bininkų "rojuj** tiems žmo
nėms yra pavesta "šventas 
aniuoliškąs gyvenimas**. Nie
kas jais mesirųpina.

Bet musų, Amerikos komu
nistai netiki kad žmogus turi 
gyvent be maisto, pastogės ir

—9" —

drabužių. Jie dažnai suren 
gia ‘’bunger march” ir klam
pina į Wash|pgtnną, reįkalau- 
fa, kad jiems kapitąjlstąl <daur 
giap duotų pinigų, apbą vjšk^ 
atiduotu, JęątJ galėjų žmonlš’’ 
kai gyventi. Stengiasi pipfe 
miapsini sąve ąpsirupipti 
lakiškai”. Bet neatsižvelgia,’ 
kad jų drangai kovotojai 
teranai Sovietų Bųsijoj, baigia 
paskutines bado mirties gąL 
daą dainuoti.

Tad ąrgį neverta butų suor- 
ganiieuoti, vįsus homuniatus ir 
pacjąrtyti demonstraciją Krem
liui, prie draugo Stalino palo-į 
ciaus?

žinoma, jeigu jiems Jau nu
sibodo gyenti-

Šią savaitę užsidaro 
H. Fordo dirbtu-

Rengiasi 1984 metų modelio JŠ- 
leidimui; sako, -pebus daug 
pakeitimų

Henry Ford dirbtuves Chi- 
cagoje šią savaitę baigė dirbti. 
Dirbtuvės bite uždarytos neąp- 
ribotam laikui, nes šių metų 
modelių dalys išsisėmė ir dabar 
rengiasi prie 1934 metų mo
delio.

Per pastaruosius porą mėne
sių buvo atleista dąųg darbi
ninkų, o Šią savaitę, užbaigus 
darbą, bus atleisti beveik visi. 
Paliks tik darbininkai, kurie 
dirba departamente, kur motoi

rai ir kitos dalys' pritaikomos 
prie naujų modelių.

Kaip greitai Fordas pradės 
dirbti naujus automobilius, nė- 
#a žinios. Ęina kalbos, kad di
delių pakeitimų nebus.

H. Fordo Mlizių” biznis ėmė 
smarkiai mažėti nuo to laiko, 
jaip Fordas atsisekė skaitytis 
ąu Ęoosevejto mėlynuoju aru, 
nenorėdamas priimti automo. 
bilįų kodekso. Nustojo daug 
užsakymų -ir prisėjo kai ku
riąs dirbtuves uždaryti. Fordas 
jk|šioj nesutiko NRA. kodekso 
prjimti ir tebeveda smarkią kc- 
yą prieš administraciją.

Visi H. Fordo darbininkai ge
rai j įpažįstą. Jie tiek apsun
kinti darbu, kad turi dirbti kai 
mašinos, neturėdami progos ir 
ątsikvėpti. Neduoda daugiau 
laiko ir pietaips. Į 20 ar 30 
minučių darbininkas turi atsi
kvėpti, pavalgyti ir vėl šokti 
prie darbo. Laike pietų nega
lima eiti iš vieno į kitą depar
tamentą ir pakalbėti su kitais 
darbininkais.—Senas Petras.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų hpudžiti 
dažnai esti sugadinama ko« 
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
1 padaryt, jog kitierp pątiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikus gali neleisti jums fit| 
pirmin.

Pavyzdžiui, JelgU žmogaus 
dantis yra neivarus, tai jus no. 
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Literine, < 
dantis naujudantU nauju budo. Musu che
mikai nagalips surado sustato 
kurs iitikro ivefiia nedrasky* 
damas dantų emalis — tas eun- 
kus uždavinį* pagalio* tapo ii- 
riitas.

Didelė tubsi Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co, Sain*

Lietuves Akušeres
Mrs. ANEUA K. JARUSH

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUyiS

Optometrically Akių Specialistai 
Pa|engvins akių, įtempimą, kuris esti 

prifžąstimi galvos Skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, rtėrvuotumo, skaudami 
akių karšti, a'itahu trumparegyste ir to- 
|iregys|f, Prireągia teisimai akinius. Vi- 
§qose egzaminavimas daro
mas sų elektra^ parodančią mažiausus 
klaidas. S>pecia|ė atyda atkreiptam į -mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mus. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutarti. Akinių kainus per pu
se pigaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati- 
taisomps be akinių. Kainos 

giąii kajp pirmiau*
4712 Sęutb AsWnd Avė.

Phone poulevard 7589
""V.      yĮ.ii'"^''?.!■»■i"«!".inĮ' 1.1 i ..ii.in

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

’Orisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsted $t. 

Valandos nuė į0—-4, nuo 6 
Nfdėliomts 10 iki 12 vai. r

Physical Tfeerapy 
& Midwife 

6109 South Albany 
Avinu* 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, electric treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Mpterims ir mergi
noms patarimai do
vanai. z

Graboriai =S

is Yards 1138

P. Mažeika 
Graborius -ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščįau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TtL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJĄS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th SL
Tel. Monroe 3377

........r”!"l"...... ..K ......... " .................111....... Į..................-T

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau f erdvesni ir patogesni vietą 

3325 So. Halsted St.
Valaudo*: npp 10

Šventadieniai: Tuo’ 1*0’Tki 13 
Phone Boulevard 8483

i. I IĮ m,1,1, Iiin.,1111),.. nu Į IĮ n,i.u

Ofiso Tek Boulevątd 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th SL

(Cor. of 35th & Halsted Sto) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

! w XJ .f71? ** 2 90 pi<t’ 
ir ado 6 iki I rakant

—r v 
Ofiso Tel. Boulevard 5914 

DR NAMLIS
756 W. 35th SL 

(Cof. of 35th V Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė.

Tel. Republic 3093 
Ofiso valandos: ano 2-4, ano 7-9 

Nedėldieaiau ragai aotartį.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

______ Nariai.______________ 
*^wwww*^^*wusswn^ų^iapeo^w*Rn*to***»u*^***^***^*1**’

DR. C. R. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlin&kis 
DENTISTAS 

4143 Archer Avenae
•...............T 1 - 1 JRI ' T

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South W*it*rn Avinu*

Tel. Lafayettt 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai vyto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

A L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Keawood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart ivantaditnio i* h*tvirtadi*nio.
'H" ....................................  ....T—■ 1 I..I—Y.—

Phone Boulevard 7042

DR. C, Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
atti 47tb Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

' »l ’ " 1 " , " ■ j" I II. ■■ 1J. H. į H '"'f...  ——.IĮI-1 Į II ■ | , IĮ t u Į Į ■

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER • AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. 

Nedėliotais sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

11 uL^""’
Įvairus Gydytojai

DR. HEKZMAN

2422 W. Marqu*tt* Rd. 
kampas ,67th ir Artesian Avė.

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 1,1 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų i: 

nedaliomis pagal susitarimą.

Geni linuvUnu žinųmaa pm 15 «H- 
tn» ląipo pątyrfi gydy|oį#ą darumai it 
akušeri*.

Gydų «taigw « cbtonHkaa ligas vyrų.

lodar^Ray i| lūtofcitu ylektros prk*1 
tguus.

Ofisą* ir Laboratorijai 
1025 W. 18th St.t ūttoliMotgsn Su 

' Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

T«1. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Mlt4* Pe*h 6755 «r Csųtral 7464
l i,',l n i ,r 1 1 -

DR. CHARLES SEGAL 
Psaktiknoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Athland Avr.t 2 lobo* 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų . 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 jki» 1? vaL ryto nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8;30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v, di*&4 

Phone Midway 2880
r—!!—.—",..... ........ir . ........ .....— u ii1

Telefonas Yardi 0994

Dr. MAUKO KAHN
4631 South Athland Aosnos 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vat Nedėk nno 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200 

------ ---------------- '.........  - i-... ■■ --.m.. ........

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tek Drexel 9191 '

Dr. Ay-A. ROTH
Rusas Gy/ftojas ir Chirurgas

Moterišku, vyrišku, Vaikų ir visų 
< t chronišku ligų 

Pfiras 3108 So. Halsted St. 
ąrti 31st Street

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vąk. Nedaliomis iŠ šventu

mais 10—12 dienų.

Advokatai

- ,, , ,„»|,, ■ IHi.1 į—■■ I ■ Įl.s ■ I UI, ,

R**. 6600 South Art*dw Avinu*, 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hsltttd Str**t 
CHICAGO, ILL.

,„11,1 ■ R. m g ...................... ... ■ ■ —

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue 
Ofiso Tek Ląfayette 7337 

Namų TeL Hyde Par|r 3395 
Vai. — 9 —12 ryto, Antradieniais 
Ketvertais 4 —8 vak. Trečiadieniais 

Šetadieniąis sulig sutarties.
i,1.*"i' ".'ji i ■ i n r .i i '

DR. V. A RIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .. 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedėlionąs nua 10 iki 12 
3343 South HaUtod St.

Tel. Boulevard 1401
■.............. pu...... I-'^^^W»MWĮI^WW^WW-W-1 ii ■ —

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofiiut 4645 S. ASHLAND AVB.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
vak. Nedėlioj pagal, sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

.. .

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir jokiame rei
kale visuomet Siti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime ii- 
laidų užlaikymui skyrių,-

3307 Auburn Avė.
CHICAGp: H.L.

Lietuvių

Ęašo F. Balam

v
8

Lietuviai Daktarai

avi n»n ių-

B3!

KuuraMUMaraaumuiMiuMi

ir 
ir

" 1 1 IJJI " i ■•!■•••

Phone Canal 6122

ri"*1'..—.vį***'

u i f, u j'W'.!t iwiw/v w. .„y

4605-07 AVĖ.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
IŠTAISA CHICAGOJE

> ■ > ■
J. F. EUIW&I0 graborių tętąiga yrą seniausią, turi 

daugiausia Šermenų, tod|l jgąli pigiau pątarnauti, 

yra vienatinis gi»boiinn> 
rjrengULfPVIm WMbv*.

atokiausios, ^t^emlšKai įrengtos iteyf koplyčios pu 
vWgDnąis PYKAI dS Šermenų.

Nuliūdimo valandoje, pasupkite žią ištaigą. 1

J. F. EHEKIS

’DBNT18TAS
ŲriŽO < fttOUIPS' k, Oiį 
~ »*nhjoj i>i*toį.

.dieniais pigti suritid

w)

■į aamKi

Te|. _L4aywe 3572 
J. Lmlevjoius 
BiuSA&lIOTOJAS 

Panwwą Chicagoje 
ir 3p|e|inkžje.

' Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER ĄV,

ijr-v.uTt' iMim-Trr
Tel, Cicero 2109 ir Š59 J

Gydytojas ir chirurgas 
2201 West 22nd Street 

Valandos: !•—-3 ir ,7-^8 
Seredomia ir nedėliomis pagal sutarti 
RazMfOCl/a 6631 Su. CJifct*nts AUf. 

Telefonas Republic 7868
1,1111 iii .........      i ■■'■II*

2845
2845 — Viena iš gražiausiu šio 

sezono suknelių. Pastebėkite kaip 
i domiai jos rankoves pasiūtos ir 
įaip jos tinka. Sukirptos mieros 

14, 16, 18, 20. taipgi 36, 38 ir30 colių 
per krutinę.

♦Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba 'paš
to ženkleliais kartu bu užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dapt., 1739 
So. Halsted $t., Chičago, III.

Kaip užlaikomi vete
ranai sov. Rusijoje

Prieš kiek laiko kalbėjom 
apie darbininkų gyvenimo sąn 
lygas Sovietų Rusijoj. O da-j 
bar prie progos reikia prisi
mint ir apie raudonarmiečius 
veteranus, kurie kovojo už 
“laisvę”, "lygybę** ir šviesesnį 
rytojų šalies gyventojams.

Kaip žinoma, daugelis iš jų 
grįžo iš karės lauko praradę 
sveikatą. Daugelis liko jnvą^ 
lidais, dėl kurių priežasčių^ 
jie negali stot prie sunkių pei 
lengvų darbų ir pasidaryti, 
pragyvenimą.

Pavyzdžiui, tokius sukniy- 
žintus karžygius, bet kurįpą 
Šalies vyriausybė stengiasi už-į 
Taikyti teikdama jiems pąšgį- 
P8- ■ -•l

Amerikoj karo invalidai y|ia 
užlaikomi kareivių namuose. 
Jiems teikiama priežiūra ir 
užlaikymas. Ir tiesą, kurie dar 
gali dirbti, Federalė valdžia 
paskyrė dideles Sumas pinigų, 
išmokėti kiekvienam per taip 
tikrą laiką ąpje $2000.

Lietuvos vyriausybė su karp 
invalidais taipgi neblogiau el
giasi.

i.w"

Sdąu digžiuajaru dailumu ir 
------- laidotuvėse, -r- pašaukite

•^BPUBLIC 83^ Hrp«
i . r..-1 i-. ■. ■

pumų

Juozapas Eutti
...... ■ 6840 So. K:

vw telefonai

tau-

'■■■" u .iuu.iptonw.im., -  i t . "".■'i'iim

I. Xi 2OLP 
GRABpRIUS 

1646 West 46th SL 
Tfį. Bpnlevard 5203 ir 8413 
W80,49thCt.

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnapja laidotuvėse kuopigiautiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Cinai 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Ciceram. 
Tel. Cicero 5927

............ .'III lįl lllll 111 I     , N,.,—.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Grahorius 

pj?Aaki£* žf?*- * 2506 West 63rd SL
T«t RBPUBUC 8100J '

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dutbom St.,Room* 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411 
Valandos; nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Hal*t*d Str**t 

Tel. Boųlevatį 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vaL kiek

vieną vakar}.' iiskyras ketvergi 
Nedalioj nuo 9 iki 12 ryto.

............ ............................................ .... ■ ■■■.......... . ......................... ....

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SoMfb Aihlund Aus. 
Tel. Boulevard 2800 

,R*s. 4515 So. RocAuMI St. 
Tel. Republic 9723

.   IIIIĮ II  ................. . ..............— I.  I II   ■ 

JOHN B. BORDEN 
lietuvis ADVOKATAS

abor

CICERO, ILU T<L BOULBV 9199 SaUtasu W« MOS



Už KĄ JIE GAUNA MILŽINIŠKAS ALGAS?

U
Amerikos lietuviai ir Lietuva

III

PRANEŠIMAI

r

M0RT6AGE BANKERS
.PSVOANEastman

iš-

tikslo

MADOS MADOS MADOS

KĄ REIŠKIA VARDAS?

For Rent.

LUCYSTOITG

DDONDEW/

6,

(Paprastai

PASAUKITE

r - r).l\ . 7 zr 
ii i kiewicz

Planuoja ten apsigyventi; kon
certuos kai kuriuose miestuose

$10.00
$7.55

EuGebm^į 
Grace

Apbert 
i H Viggin

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Prisirašykite | musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

France?
PerkimS

KRAUTUVĖS PARENDAVOJIMUI 
3 krautuvės prie South East karh- 
po 35tos gatvės ir Halsted Street; 
garu šildomos: nebrangi renda.

GORDON REALTY COMPANY 
809 West 35th Street 

tel. Yards 4330.

PARDUOSIU savo pusę saliuno 
biznio, labai pigiai iš priežasties su- 
sižeidimo. 733 W. 18th St. Savinin
kę galima matyti 6010 So. Sawyer 
Avė. Tel. Grovehill 0990.

* Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose-

REIKALINGA moteris arba mer
gina, prižiūrėti namus. Valgis, kam
barys ir alga. 6400 So. Maryland 
Avė., Fairfax 4899.

PARSIDUODA Restauracija su 
Alum, už $600. 4 kambariai prie 
vietos. Labai svarbi priežastis. At
sišaukite: 143$ Saųgamon St.

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Laberdia, sav. 
Langams užlaidos, taipgi valome firan- 
kas ir langams užlaidas. 6821 South 
Western Avė. Republic 5 730, Chica- 
go, III.

kad'geležinkelių koordinatorius Eastman 
pritarimą sumažinti savo viršininkų algas

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEL. REPUBLIC 8402

Vieliniai darbuotojai planuo
ja arba rengia įvairius pa
rengimus lakūno .1. IL 
James-Janušausko skridi mo 
naudai.

- Peter Conrad
Fotografuoju jurų na

muose arba studijoj 
1023 S. Halsted St.

(Jansen Srud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
TeL Englewood 5840

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75, Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

Real Ėstate For Sale 
Namai-Žemč Pardavimui

PARDAVIMUI lotas 33x125 107-ta 
ir Sawyer Avė., kai kurie improv- 
mentai. Paaukausiu už $115.00.

Tel. Vincennes 3654

George. 
Barmte?

AR NORI TAPTI 
"ATLASS NARIU?

Po pasaulinio karo, kaip 
tik pakilo tautų apsisprendi
mo klausimas, Amerikos lie
tuviai pirmieji stojo prie dar
bo, kad pagelbėti savo bro
liams Lituvojc pasiliuosuot iš 
po svetimo jungo. Jie koope
ravo, kėlė protestus, rašė re
zoliucijas ar statė reikalavi
mus, kad ir Lietuvai butų duo
ta teisė savistovei valdytis. Tas 
Amerikos lietuvių ir Lietuvos 
reikalavimas atsiekė savo — 
bet to dar neužteko.

Reikalinga buvo nemažiau 
ir materiale parama, nes karo 
sukurije Lietuva buvo taip nu
alinta rusų, vokiečių, bermon
tininkų ir bdlševikų, kad Ame
rikos lietuviams ir čia pir
miesiems reikėjo stoti į pagel- 
bą. Taip jie ir padarė.

Organizavo komitetus, rinko 
aukas, siuntė pirtigus, drabu
žius ir bendrai kas tik buvo 
reikalinga dėl musų tautiečių.

Praslinko keliolika metų, 
praslinko ir tas skurdas, rū
pestis ir reikalingumas gel
bėti materialiai. Bet tai dar 
neviskas. Amerikiečiai numa
to daug reikiamos pagelbos ir

tavo vardą kaipo žmogaus, 
kuris supranta aviacijos svar
bą ir šį kilnų lakūno žygį ir 
visos lietuvių išeivijos Ame
rikoje ir užsirašytų į garbės 
knygą atminčiai šimtmečių 
gentkartėms. Tad stok į šią 
organizaciją ir baigk pradėtą
jį darbą. — F. Bulaiv.

Įvairios lietuviu ko 
lonijos Chicagoj ant 
ro skridimo reikalu

Turint vien tą mintyje, pa
sirodo, kad amerikiečių turi
ma neišsemiama energija ir 
pasiryžimas veikt dėl Lietu
vių tautos žmonių geroves.

štai, kiek laiko atgal, ame
rikiečiai paleido du drąsuolių 
skrist per platųjį Atlantiką, 
kad tuom iškelt Lietuvą prieš 
viso pasaulio žmoniją.

Deja nepavyko... Drąsuoliai
žuvo...

Viena po kitai lietuvių ko
lonijos Chicagoje pradeda ju 
dėti ir rūpintis antro lietuvių 
tranzatlantinio skridimo rei
kalu ir rengia tam tikslui 
įvairius vakarus arba paren
gimus dar planuoja ir organi
zuoja visuomenę tam tikslui.

štai, Town of Lake jau pra
dėjo darbą. Ten Teatrališka 
draugija “Lietuva” netolimoje 
ateityje rengia šeimynišką va
karėlį, kurio pelną skiria Ja
nušausko skridimui. . Cicero 
Imama iniciatyva ir rengia
mas bankietėlis. Roselandas 
irgi kalba apie šokius ir va
karą. Vienu žodžiu kiekvie
na kolonija planuoja ar viena 
ar kita parengimą lo 
naudai.
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Progress Furniture 
Co. transliuos iš 

naujos stoties
Pradedant lapkr. 5 d. duos 

programus iš W.G.E.S.

Linksmą naujieną girdėjom 
praeitą ketvirtadienį per Pro
gress Firrnitūre Co radio va
landą, ir aš manau, kad tas 
nudžiugirio visus klausytojus, 
nes jų draugai ir pažįstami ku
rie labai sunkiai gaudavo tą 
stotį, o kiti visai negaudavo 
dabar tuTės. progą pasiklausyti 
tų gražių programų iš naujos 
galingos stoties WGES, 1360 
kilocycles, kurios jiega padidin
ta nedėldieniais iki 1-no tūks
tančio vatų. Taigi netik, kad 
visose apylinkėse Chicagos, bet 
ir kitų miestelių, kurie yra 
apie kokią 100 mylių ar dau
giau tolumo, bus lengva gir
dėti. Pradedant nedėlios rytą,

11-tą • valandą, lapkričio 5 d., 
prasidės pirmas programas.

Dabar dar kaslink praeito 
programo. Progress Furniture 
Co. programai visados yra 
turiningi ir yra ko pasiklausy
ti. Jonas Romanas artistiškai 
sudainavo Vanagaičio “Dul Dul 
Dūdelė”. Taipgi buvo gražios 
rekordų reprodukcijos ir įvai
rių pranešimų.—Klausytojas.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginų ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas 
dėl moterų ir vyrų. Taisom 
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA

504 W. 33rd St, Chicago, 
Prie Normai St.

Phone Vistory 3486

Dainininkas Juozas 
Babravičius išva
žiavo j New Yorka

Dėl to fakto, 
gavo geležinkelių 
iki $60,000 į metus, federalinė prekybos komisija išsiuntinėjo 
paklausimus didžiosioms kompanijoms, kad sužinoti kokias al
gas gauna jų viršininkai, tikslu tas algas apryboti. Albert 
Wiggin gauna iš Chase National Bank $100,000 pensijos į me
tus (tos pensijos jau atsižadėjo). Alfred P. Sloan, prezidentas 
General Motors gauna virš $100,000 algos; Eugene Grace, gal
va Bethlehem Steel Co. j 5 metus gavo virš $5,000,000. Bet 
jie nėra vienatiniai, kurie gauna milžiniškas algas.

S. L. A. 36 kuopa laikys .susirinki
mų lapkričio 1 d., 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. prašome- visų narių 
pribūti, randasi svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi prašau užsimokėti už
silikusius mokestis, būdami skolingi 
negalėsite gaiiti pašalpos.

J. Balčiūnas, rašt..
- -- - »

20to Wardo Liet. Pol. ir Paš. kliu- 
bo susirinkimas įvyks lapkričio 1 d. 
7:80 vai. vak. .0. Bagdonienės svet., 
1750 S. -Union Avė. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes šis yra svar
bus susirinkimas. Vienijimosi ko
misija iš duos rapųrtą. Vaidyba.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

ęS;¥SS;5S?Sftž

Alexander Lehman 
SMUIKO MOKYTOJAS 

Specialė priežiūra gabiems 
mokiniams.

1234—KIMBALL BUILDING 
Jackson ir Wabash

Tačiau Amerikos lietuviai 
nenuleido rankų ir nesukniu
bo gavę tą skaudų smūgį, bet 
su atnaujinta energija, pasiry
žimu ir didesniu entuzįąęipp 
stojo, kad užbaigti pradėtą žy
gį! O kad darbas eitų sklan
džiai, iš veiklesnių lietuvių 
susitvėrė ‘‘Amerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo Są
junga” “Atlass ir tuom pakė
lė klausimą kiekvienam lie
tuviui Ar nori tapt "Atlass" 
nariu? Ar nori remt tą kilnų 
istorišką darbą Amerikos lie
tuvių? Ar nori, kad Janu
šauskas nuskristų į Lietuvą ir

Dainininkas Juozas Babravi
čius po palyginamai trumpo 
apsistojimo Chicagoje vakar 
anksti rytą išvažiavo į New 
Yiorką su p. Babravičiene ir 
sunumL Dainininkas žada 
New Yorke laikinai apsigyventi 
ir koncertuoti kai kuriuose di-

dėsniuose lietuvių centruose.
Išvažiuodamas pareiškė grį

šiąs Chicagon, jeigu pasitaikys 
tam galimybė. Taipgi pareiškė, 
esąs dėkingas visiems Chicagos 
lietuviams, kurie i’ėttiė jo dar
buotę, pagelbėjo koncertų su
rengime ir šiaip prisidėjo prie 
jo darbuotės pasisekimo “Va
karų metropolyje”.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
Listetine beveik mome raliai 
užmuša turinčias bendrumo Į 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ns- 
priltidimt šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pa
rodė, kad tie. kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai H 
tesirgo šalčiais, turėjo H 
trumpesnius Ir M lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovL 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Reduces COLD9

66%

garsiosios moterys, kai apsiveda, nepaliauja va
dintis savo pirmykščiu vardu. Tą madą įvedė garsi kovotoja, 
už moterų teises Lucy Stone. Tarp žymiausių ją pasekusių 
moterų yra dabartinė darbo sekretorė Frances Perkins, kuri 
privatiniame gyvenime yra Mrs. Paul Wilson. Kita yra garsi 
rašytoja Dorothy Thompson, kuri pirmiau buvo vedusi Joseph 
Bard, vengrą, o dabar yra žmona garsaus rašytojo Sinclair 
Lewis, bet nepaliauja vadintis savo mergišku vardu. Aktorės 
irgi nemaino savo vardų, nes permainymas vardd joms butų 
labai žalingas, o kitos gal ir nespėtų mainyti savp vardų... Bet 
visai kitaip pasielgė garsi mūviu aktorė Jean Blondell, kuri 
šiomis dienomis vedė mūviu fotografą George Barnes ir dabar 
nori, kad ji visur butų skelbiama kaip Mrs. Jean Barnes.

2880 — Mergaitei raibo materijolo suknelė. Sukirptos mieros 4, 
8 ir 10 metų mergaitėm., ...

2812 — Apatinis rūbas, kuris reikalingas kasdien. Toks apatinis rū
bas, jeigu tinkamai pritaikintas pagelbės turėti gražesnes kūno formas ir 
suknelė gerialiis gulės. Apatinis rūbas yra kombinacija sejonėlio ir kel
naičių. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per 
krutinę. '

2879 — Rudeninis naujoviškos madps kostiumas ir suknelė. Tai nau
dingas ir praktiškas rūbas. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
88 ir 40 colių per krutinę. t

Norint gauti vienį ar dau
giau , virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vątdą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma1 pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos, Pattern' Dčpt., 1739 
So. Halsted St/Chicago, III.

ANGLIS!
TIKROS 60% RUPIOS WEST 

VIRGINĮA 2% PELENŲ. 
POCO M. RUN — $fj VE 
Už TONĄ ................... 0.1 O
Virš minėtos kainos yra už 2 to
nu tiktai. Geresnė kaina už di
desnį kiekį.
MILLER’S CREEK $Q EA 
FANCY BLOCK .............O.OU
EASTERN KENTUCKY$Q E A 
BLACK RAND ........... O.UU
CHESNUT KIETOS M O O E 
ANGLYS . .... ............. I W.EO
ILL. LUMP ...................

ILL. EGG ........... ....... $7 10
POCO HONTAS LUMP ‘ARBA 
EGG ......................
POCO HONTAS PEA
B. Grigas, Agentas 

Dėl Retail Anglies už Wholesale 
Kainas šaukite:

Tel. REPUBLIC 9875 *

Pirmadienis, spal. 30, 1933

CLASSIFIEDADS
Business Service 

Bizni0 Patarnavimai

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Ezprr- 
cų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje*

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
• Inkorporuotas

, 1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Mes esame jau šiuo adresu virš 40 metų

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

Mes padarome experto darbą už jurų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
,4down spots’’ ir visokį blekės darbą. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

Td. Yards 3408 

VTCTOR BAGDONAS 
Perk ra aito m c ant vietos 

Nuvežai..: ir į tolesnias vietų 
Supakavimar, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS 
33^8 So. Halsted St. Cbicago. III.

Educational 
Mokyklos

REIKALAUJU muzikantų dėl šo
kių orkestros. Ant visų instrumentų; 
maža mokestis. Gaidos parūpinamos 
visiems įvykiams. Duodu privatiškas 
lekcijas. Pašaukite. JOSEPH BER- 
ZIN tarp 4 ir 6 vakare. Tel. Lafa- 
yette 2241, 3035 W. 41st Place.

Help Wanted—Female - 
Darbininkių Reikia 

*%^WW***W^*^W**WWWWWW^WWW^W***^*WW*|**«* I*****«**---^*

IEŠKAU šeimininkės prie namų 
ant farmos, merginos, arba našlės 
sM vienu arba dviem kūdikiais. Aš 
esu nevedes vyras. Parašykite man, 
o aš aprašysiu apie viską. William 
Czesna, Daggett, Mich.

KO JUS LAUKIATE?
Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garadžių? Jūsų sėnas pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi—o jus galite už juos 
pelnyti keletą dolerių, Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žemos.

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

4 CANAL 3500 į

C*J




